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ટ�રર ફંહિંગ ક�સ: 
યાસીન મલિકન� 

એાજીવન ક�દની સજા

ઈસ્લામલાબલાદ
પાકિસ્ાનમાં સત્ા પકિવ્્તન થયા 

બાદ હાલ્ સુધિવાની જગયાએ બદથી 
બદ્િ થઈ િહ્ા છે. ગુરુવાિે પૂવ્ત 
પીએમ ઈમિાન ખાન પો્ાના સમથ્તિો 
સાથે ચૂંટણી િિાવવાની માંગણીને 
લઈ ઈસલામાબાદ આવયા હ્ા. પૂવ્ત 
પીએમની આ આઝાદી માચ્તને િોિવા 
માટે પાકિસ્ાનની સિિાિે આિાશ 
પા્ાળ એિ િિી નાખયા હ્ા. જોિે 
્ેમ છ્ાં ઈમિાન અને ્ેના સમથ્તિો 
િેલી યોજવા પિ અડગ િહે્ાં મોટેપાયે 
હહંસા થઈ હ્ી. 

પીટીઆઈની માચ્ત િોિવાની 
િોહશશ થયા બાદ ઈમિાન ખાને પણ 
પ્રણ લઈ લીધા હ્ા  િે જયાં સુધી 
ચૂંટણીની છેલ્ી ્ાિીખ જાહેિ નહીં 
િિાય તયાં સુધી ્ેઓ સમથ્તિો સાથે 
ડી-ચોિ ખાલી િિશે નહીં. કિપોટ્ત 
મુજબ પૂવ્ત પીએમ ઈમિાન ખાને 
આ કટપપણી હસન અબદાલમાં િિી. 
આ જગયા િાજધાની ઈસલામાબાદથી 
૫૦ કિમી જેટલું દૂિ છે. ્ેમણે સાથે 
સાથે એમ પણ િહ્ં િે ્ેમનો િાફલો 
જયાિે આખિી પડાવ પિ પહોંચશે 
તયાિે પોલીસ ્ેમના જે હમશનને 
જેહાદ િહે છે ્ે પણ ્ેઓ સમજી 
લેશે. આ દિહમયાન પ્રદશ્તનિાિીઓ 
અને સુિક્ાિમમીઓ વચ્ે ઘર્તણના 
પણ અહેવાલ છે. પૂવ્ત પીએમ ઈમિાન 

ખાનના સમથ્તિોએ એિ મેટ્ો સટેશનમાં 
આગચંપી હોવાના પણ અહેવાલ છે. 
પીટીઆઈ પાટમીના ને્ા ફવાદ ચૌધિીનું 
િહેવું છે િે ઈમિાન ખાન સેનટેકિયલ 
હરિજ પિ પો્ાના સમથ્તિોને સંબોધન 
િિશે. બુધવાિે ઈમિાનનો િાફલો 
સવાબી વેલીથી શરૂ થયો હ્ો. જે 
શ્ીનગિ હાઈવે પિ થઈને ડી-ચોિ 
પહોંચશે. જોિે ડી ચોિ પિ ઈમિાનના 
સમથ્તિોએ પહેલાથી જ અકડગો 
જમાવ્ાં તયાંથી ્ેમને હટાવવા માટે 
પોલીસ દ્ાિા સ્્ ટીયિ ગેસના સેલ 
છોડવામાં આવયા હ્ા. 

બીજી ્િફ ઈમિાન ખાનની 
પાટમી પીટીઆઈના િિાચી ચેપટિે 
નુમાઈશ હવસ્ાિમાં હવિોધ પ્રદશ્તન 
સાથે ધિણા િયા્ત હ્ા. અહીં બુધવાિે 

સાંજે હહંસિ પકિસસથહ્ સજા્તઈ હ્ી. 
પ્રદશ્તનિાિીઓએ એિ પોલીસ વેન 
ફૂંિી પથથિમાિો પણ િયયો હ્ો. જેમાં 
એિ પોલીસ અહધિાિી ઘાયલ થયા 
હ્ા. બીજી ્િફ ઈસલામાબાદ પોલીસે 
િેડ ઝોનમાં ઘૂસવા મામલે પીટીઆઈ 
િાય્તિિોને ચે્વણી પણ આપી હ્ી. 
પોલીસે ટ્ીટ િિીને િહ્ં છે િે િેડ 
ઝોનમાં પ્રવેશ સહન નહીં િિાય. 

જો િે ઈસલામાબાદ પોલીસ આઈજી 
ડો.અિબિ નાહસિ ખાને હનવેદનમાં  
િહ્ં છે િે પ્રદશ્તનિાિીઓ હવરુદ્ધ િાિણ 
વગિ િાય્તવાહી નહીં થાય. આ સાથે 
્ેમણે એ પણ િહ્ં િે પોલીસ હહથયાિો 
વગિ છે. પિં્ુ અનેિ દેખાવિાિો 
હહથયાિો સાથે છે. આથી કિંમ્ી જીવ 
ન જાય ્ે માટે થઈને ્ેઓ શાં્ િહે. 

ઈમરાનની આઝાદી માર્ચ દરમમયાન વયાપક હિિા
પ્રદર્શનકારીએા�એ� પા�િીસ વ�ન ફંૂકી મારી, પા�િીસ� ટીયર ગ�સના સ�િ છા�ડ્ા, એ�ક પા�િીસ એધધકારી ઘાયિ

્ડંન
િહશયાએ યકેૂ્ન પિ આક્મણ 

િિીન ેછડેલેા યદુ્ધને િાિણે વહૈવિિ મદંી 
સજા્તવાનો ખ્િો ઊભો થયો છે ્વેી 
ચે્ વણી વરડ્ત બનેિના પ્રહેસડનેટ ડહેવડ 
મારપાસ દ્ાિા ઉચ્ાિવામાં આવી છે. 
વરડ્ત બનેિે 2022 માટે ગલોબલ ગ્ોથનો 
અદંાજ 4.1 ટિાથી 
ઘટાડીને 3.2 ટિા 
િયયો છ.ે ભાિ્ 
માટ ે વરડ્ત બનેિે 
એહપ્રલમાં ગ્ોથનો 
અદંાજ 8.7 
ટિાથી ઘટાડીને 8 
ટિા િયયો છે. ફુગાવામાં વધાિો અને 
સપલાય ચનેમાં અવિોધોને િાિણે 
ભાિ્નો ગ્ોથ ઘટશે. 

અનાજની અછ્ હનવાિવા વરડ્ત 
બનેિ ે 30 અબજ ડૉલિની સહાય 
જાહિે િિી છે. યકૂ્ને યદુ્ધને િાિણે 

આખા હવવિમાં ફૂડ, એનર્જી ્મેજ 
ખા્િના ભાવ આસમાને પહોંચયા છે 
જનેી સૌથી ખિાબ અસિ હવિાસશીલ 
દેશોને થઈ છે. યિુોપ અને અમકેિિાનો 
ગ્ોથ ધીમો પડશે. ચીનનો ગ્ોથ પણ 
ઘિેી મદંી વચ્ ે સપડાશે.   વરડ્ત 
બનેિના વડાએ િહ્ ંિ ેહવવિ સ્િ ેમદંી 

િવેી િી્ ેહનવાિવી 
્ ે મહત્વનંુ છે. 
ગલોબલ GDPને 
મદંીમા ં ઘિેા્ી 
િોિવા અતયાિથી 
જ પગલાં લેવા 
પડશે. એનર્જી 

એટલે િ ે ક્ડૂ ઓઈલના ભાવ બમણા 
થઈ ગયા છે જ ે મદંીને ઊભી િિવા 
માટે પિૂ્ા છે. જો િ ેમદંી કયાિ ેશરૂ 
થશે ્ ે ્મેણે િહ્ ં ન હ્ુ.ં િોિોનાને 
લગ્ા પ્રહ્બધંો પણ મદંીને નો્િી 
શિ ેછે. 

યૂક્ેન યુદ્ધને િાિણે વૈહવિિ મંદી 
સજા્તવાનો ખ્િો : વરડ્ત બેનિ
વર્્શ બ�ન્�  ભારત માટ� એ�પ્પ્રિમાં ગા�થના� 
એંદાજ 8.7 ટકાથી ઘટાિીન� 8 ટકા કયાયો
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ઓન્ટેરિયો 
ટોરનટોના આરોગ્ય ખાતાના 

અધિકારીઓ શહેરના પહેલા શંકાસપદ 
મનકકીપોક્ા કેસની તપાસ કરી રહ્ા છે. 
આ કેસ ચાલીસ વર્ષી્ય પુરુર્નો છે. 
જે મોનટ્ી્યલ પ્રવાસ દરધમ્યાન એવા 
કોઈના સંપક્કમાં આવ્યો હતો. જો કે 
હવે એ હોસસપટલમાં સારવાર હેઠળ છે 
અને ઝડપથી સાજો થઈ રહ્ો છે એમ 
ટોરનટો પસ્લક હેલથ ધવભાગે જણાવ્યું 
હતું. શધનવારે જાહેર કરા્યેલી ્યાદીમાં 
જણાવા્યું હતું કે, આરોગ્ય એજનસીના 
મતે આ કેસથી જાહેર આરોગ્યને કોઈ 
ખાસ ખતરો નથી. આમ તો એનો 
ચેપ માત્ર શારીરરક નજદીકકી અને 

મનકકીપોક્ાના પ્રવાહીથી જ વિુ લાગતો 
હો્ય છે. જેમાં ડ્ોપલેટસની ભુધમકા 
મહતવની હો્ય છે એમ આરોગ્ય ધવભાગે 
જણાવ્યું હતું. આરોગ્ય ધવભાગે લોકોને 
સલાહ આપી હતી કે, જો કોઈએ ૧૪મી 
મેના રોજ એરકસસ કલબ કે વુડીઝ 
બારની મુલાકાત લીિી હો્ય તેમનામાં 
આ રોગના લક્ણો હોવાની શક્યતા છે.

્ોિન્ોમાં પહટેલાં શંકાસપદ મનકકીપોક્ા 
કેસની પૃષ્ટિ, જનતાને નહહવત જોખમ ઓન્ટેરિયો 

ટોરોનટો રડસસટ્કટ સકકૂલ બોડડે બુિવારે 
ધવધશષ્ટ ઉચ્ચ શાળાઓ અને કા્ય્યક્રમો 
માટે તેની પ્રવેશ નીધતમાં ફેરફાર કરવા 
માટે મતદાન ક્યુું હતું, જેથી તે તમામ 
ધવદ્ાથષીઓ માટે વિુ સુલભ બને. 

આ ધનણ્ય્ય પહેલા કેટલાંક ધવદ્ાથષીઓ 
અને વાલીઓએ આ પગલાનો ધવરોિ 
ક્યયો હતો. તેમણે કહ્ં હતું કે, કળા, 
ગધણત, ધવજ્ાન, ટેક્ોલોજી અને 
એથલેરટકસ જેવા ચોક્કસ ધવર્્યો 
ઉપર ધ્યાન કેસનરિત કરતા કા્ય્યક્રમોની 
ગુણવત્ાને નવી એડધમશન પોધલસી 
નબળી બનાવશે. 

પરંતુ કોધલન રસેલરોધલનસ, 
TDSBના ધશક્ણ ધનદદેશકે જણાવ્યું હતું 
કે, બોડડે સમાનતા અને શ્ેષ્ઠતા બંને માટે 

પ્ર્યત્ન કરવાની જરૂર છે અને નીધતનો 
ઉદ્ેશ તમામ ધવદ્ાથષીઓને ઉધચત તક 
પ્રદાન કરવાનો છે. 

વોરટંગ દરધમ્યાન એને 17માંથી 
3 મત મળ્યા હતા. રસેલ-રોધલનસે 
મીરટંગમાં કહ્ં કે, “આપણે ્યાદ રાખવું 
જોઈએ કે, જાહેર ધશક્ણ દરેક માટે છે. 
ધવદ્ાથષીઓને ધશક્ણ મેળવવામાં આડે 
આવતા અવરોિોને દૂર કરવાની અને 
તેમના સપનાઓને પૂરા કરવાની માટે 
અમારી સંપૂણ્ય ક્મતાને સાકાર કરવા 
માટેના માગયો ખોલી આપવાની અમારી 
જવાબદારી છે.”

અગાઉ, ટીડીએસબીના જણાવ્યા 
મુજબ, પ્રવેશની કોઈ સુસંગત પ્રધક્ર્યા 
ન હતી. કેટલીક ધવધશષ્ટ શાળાઓ 
અને કા્ય્યક્રમો માટે ધવદ્ાથષીઓએ 

પ્રવેશ પરીક્ાઓ આપવી પડતી હતી. 
ઓરડશનમાં ભાગ લેવો પડતો હતો 
અને સમીક્ા માટે રરપોટ્ય કાડ્યનાં માકસ્ય 
સબધમટ કરવા પડતા હતા.

અન્ય લોકો માટે, તેઓએ ફક્ત રસ 
દશા્યવવો પડ્ો છે. નવી પ્રવેશ પ્રધક્ર્યા 
ફક્ત પસંદ કરેલા ક્ેત્રમાં ધવદ્ાથષીએ 
પ્રદધશ્યત કરેલા રસ ઉપર જ આિારરત 
હશે.

રસેલ-રોધલનસે જણાવ્યું હતું કે, 
નવી નીધત અમલમાં આવ્યા પછી બોડ્ય 
ધવધશષ્ટ શાળાઓ અને કા્ય્યક્રમોમાં 
ધવદ્ાથષીઓની સફળતા પર ઝીણવટભરી 
નજર રાખશે. ધવધશષ્ટ શાળાઓમાં જગ્યા 
કરતાં માંગ વિી જા્ય, તો TDSB એ 
કહ્ં કે તેઓ અરજદારોને રેનડમલી પસંદ 
કરશે.

ઓન્ટેરિયો 
સટેટેસટીકસ કેનેડાએ મંગળવારે કરેલી જાહેરાત મુજબ કોધવડ-

૧૯ને કારણે લગાડા્યેલા પ્રધતબંિો હળવા થ્યા હોવાથી કેનેડામાં 
આવનારા આંતરરાષ્ટી્ય પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વિારો થ્યો છે. 
માચ્ય ર૦રરમાં ૧,૪૮,૯૦૦ આંતરરાષ્ટી્ય પ્રવાસીઓ કેનેડા આવ્યા 
હતા. આ પ્રમાણ માચ્ય ર૦ર૧ની સરખામણીમાં વિુ છે. જ્યારે માચ્ય 
ર૦૧૯ની સરખામણીમાં તેનું પ્રમાણ ૪૩ ટકા ઓછું હતું.

માચ્ય ર૦રરમાં અમેરીકન રહેવાસીઓએ ૪૬પર૦૦ ટ્ીપ થઈ 
હતી. જે માચ્ય ર૦ર૧ની સરખામણીમાં પાંચ ગણા વિુ હતી. જો 
કે, માચ્ય ર૦૧૯ની ૧.પ ધમધલ્યન ટ્ીપની સરખામણીમાં ૩૧.૯ 

ટકા ઓછી હતી. માચ્ય ર૦રરમાં કેનેડા આવનારા અમેરીકનો 
પૈકકી ૩૧૦૩૦૦ ટ્ીપ પોતાના વાહનથી હતી અને જેના ૪ર ટકા 
ટ્ીપ એ જ રદવસે પાછા ફરવાની હતી.

કેનેડા આવનારા ્યુરોધપ્યન પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વિારો 
થઈને માચ્ય ર૦રરમાં તે આંકડો ૬૮૮૦૦ સુિી પહોંચ્યો છે, જે 
ર૦ર૧ના માચ્યના પ૬૦૦ની સરખામણીમાં ઘણો વિુ હતો. 

જ્યારે એધશ્યાથી આવનારા પ્રવાસીઓમાં પણ વિારો જોવા 
મળ્યો છે. જે માચ્ય ર૦૧૯ના ૧ર,૧૦૦ આંકથી વિીને માચ્ય 
ર૦રરમાં ૩૩૭૦૦ જેટલો થ્યો છે.

ફેડરલ સરકારે ફેબ્ુઆરીમાં કોધવડ-૧૯ના પ્રધતબંિો હળવા 

કરીને ફુલ વેકસીનેટેડ પ્રવાસીઓ માટેની છૂટછાટ જાહેર કરી 
હોવાથી અને પ્રવાસ શરૂ થવા પહેલા તથા આગમન બાદ ટેસટ 
કરાવી કવોરનટાઈનમાંથી મુરકતની જાહેરાત કરી હોવાથી આ 
પ્રમાણ વધ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે.

એધપ્રલમાં કેનેડા-અમેરીકા સરહદ પરના પ્રવાસ પ્રધતબંિો 
હળવા કરા્યા હોવાથી સરહદ પાર કરીને આવનારા ધવદેશી 
પ્રવાસીઓમાં વિારો થ્યો છે. વળી કોધવડ ટેસટના કે વેકસીનેશન 
પુરાવાઓ ફરધજ્યાત ન હોવાથી પણ આ પ્રમાણ વધ્યું છે. કેનેડાથી 
પરત ફરવાની ટ્ીપમાં પણ વિારો આ સમ્યગાળામાં જોવા મળ્યો 
છે. જે ગ્યા વર્્યના આ જ સમ્યગાળાની સરખામણીમાં વિુ હતો. 

પ્રધતબંિો હળવા થતાં આંતરરાષ્ટી્ય પ્રવાસીઓમાં વિારો
ટેસ્ટ કે વેકસીનેશનના પુરાવા ફરજિયાત ન હાેવાથી યાત્ા સરળ બની, માર્ચમાં 1,48,900 આાંતરરાષ્ટીય પ્રવાસીઆાે કેનેડા આાવ્ા

TDSB હવે પ્રવેશ નીધતને બદલવાની રફરાકમાં
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હિંસક ઘટનામાં સાત 
પાેલીસ અધિકારીઅાેને 
ઇજા થઇ િતી

ટોરોનટો 
પોલીસે જણાવ્યું હતયું કે, રવિિારે 

સાુંજે ટોરોનટોના િયડબાઈન બીચ ખાતે 
રવિિારે વહંસક બનાિમાું બે વ્વતિ ઉપર 
ગોળીબાર થ્ો હતો અને એક વ્વતિને 
છૂરો ભોંકિામાું આવ્ો હતો.

જ્ારે અન્ બે જણને બુંદયક બતાિી 
લૂુંટિા માટે શેરીમાું ગોળીબાર કરી 
ધાુંધલ મચાિિાના બનાિો બન્ા હતા. 
આ ઘટના બાદ ૧૯ આરોપીની ધરપકડ 
કરિામાું આિી હતી. આ વહંસક ઘટનામાું 
સાત પોલીસ અવધકારીઓને ઇજા થઇ 
હતી. સોવશ્લ વમડડ્ા ઉપર િા્રલ 
િીડડ્ોમાું લોકોનાું જયથો એકબીજા ઉપર 
રોમન કેનડલથી ફા્ડરંગ કરી રહ્ા છે. 

સામસામા મારામારી કરી એકબીજાને 
ઘસડી રહ્ા છે. રવિિારે રાત્ે બનેલા 
વહંસક બનાિો દરવમ્ાન બીચ ઉપર 
હાજર એસીપી ૨૪ની નજર સામે 
જ લોકો કારમાુંથી ધનાધન ગોળીઓ 
િરસાિી રહ્ાું હતાું. તેમણે જણાવ્યું હતયું કે 
શેરીમાું એટલી અુંધાધૂુંધી ફેલાઈ ગઈ હતી 
કે તેઓ પ્રસારણ માટે વ્િસથા કરી શક્ા 
ન હતા. પોલીસ ઇનસપેકટર જેફ બાવસુંગે 
કહ્ું હતયું કે, આ બનાિમાું સાત અવધકારી 
ઘા્લ થ્ા છે અને એક અવધકારીનો પગ 
ભાુંગ્ો છે. બે લોકો ફટાકડાથી ઘા્લ 
થ્ા હતા અને અન્ અવધકારીના ચહેરા 
પર ફટાકડો ફોડિામાું આવ્ો હતો. જેને 
કારણે તેના કાન અને આુંખોમાું ગુંભીર 
ઈજા થઈ હતી.  તેમણે કહ્ું હતયું કે, 
આ િત્તન અમાનિી્ છે અને અમે આ 
તમામ ઘટનાઓની તપાસ કરિાનયું ચાલય 
રાખીશયું. તમામ સાત અવધકારીઓને હિે 
હોસસપટલમાુંથી રજા આપિામાું આિી છે.

ટોરોનટો બીચ ખાતે હિંસક બનાવો 
બાદ ૧૦ સગીર સહિત ૧૯ની ધરપકડ

અર્થતંત્ર સુધારવા કેનેડા એકસપ્ેસ 
એનટ્ીની પ્હરિયામાં ફેરફાર કરાશે

પાેલસ્ારના અિેવાલ મુજબ 
37.3 ટકા મતદારાે ફાેડ્ડના 
પક્ષની તરફેણમાં 

ટોરોનટો 
આિનારી ઓનટેડર્ોની ચૂુંટણીને 

પગલે રાજકી્ પાટટીઓનો પ્રચાર છેલ્ા 
તબક્ામાું પહોંચ્ો છે. ત્ારે ડગ ફોડ્તની 
પ્રોગ્ેવસિ કન્ઝિવેડટિ પાટટી પોતાની 
સરસાઈ િધારી શકશે એિયું અનયમાન 
ચૂુંટણી પહેલાના  સિવેક્ષણોથી કરી શકા્ 
છે. મીડડ્ા તરફથી ગ્ા અઠિાડડ્ે 
હાથ ધરા્ેલા સિવેક્ષણમાું જાણિા મળ્યું 
હતયું કે, અત્ારના સુંજોગોમાું ટોરી પાટટી 
પોતાની સસથવત જાળિી શકશે. જ્ારે 
એનડીપી અને વલબરલ પાટટીઓ બીજા 
સથાને રહેશે. 

પોલસટારના અહેિાલ મયજબ ૩૭.૩ 

ટકા મતદારો ફોડ્તના પક્ષની તરફેણમાું 
છે. જે ગત અઠિાડડ્ાના ૩૬.૧ 
ટકાથી િધય છે અને એક અઠિાડડ્ા 
પહેલાના ૩પ.૪ ટકાથી િધય છે. જ્ારે 
વલબરલસની ટકાિારી બીજા ક્રમે ર૮ 
ટકા જેટલી રહેિાનયું અનયમાન છે. પરંતય 
એમને માટે એનડ્ી્ા હોિાથ્ત અને 
એનડીપી પડકાર બની શકે છે. જેઓ 
ગ્ા અઠિાડડ્ે િધારાના ત્ણ પોઈનટ 
મેળિીને ર૩.ર ટકા સયધી પહોંચ્ા હતા.

ગ્ીન પાટટી ચોથા સથાને ૬.૩ ટકા 

સાથે જોિા મળે છે. જ્ારે ન્ય બલય 
પાટટી ૩ ટકા અને ઓનટેડર્ો પાટટી 
૧.૭ ટકા સાથે પાુંચમા સથાને છે. 
એ જોતા મયખ્ સપધા્ત જીટીએમાું ફોડ્ત 
અને ટોરી્ઝ િચ્ે ચાર પોઈનટની જ 
સરસાઈ સાથે થિાની શક્તા છે. જો 
કે, ઓનટેડર્ોની બાકીની પાટટીઓ પાસે 
કુલ ૧પ પોઈનટની સરસાઈ વલબરલસ 
ઉપર જોિા મળી રહી છે. ફોડ્તની 
લોકવપ્ર્તા આ પ્રચાર ્યધધ દરવમ્ાન 
િધી રહી હોિાનયું જોિા મળે છે. 
જાહેરસભાઓમાું કેટલીક ટીપપણીઓ 
અને ટીકાઓને બાદ કરીએ તો બીજા 
નેતાઓની સરખામણીમાું એ િધારે લાગે 
છે. તાજેતરનો સરિે દશા્તિે છે કે ૩૩.૮ 
ટકા લોકોએ ફોડ્તની પાટટીની તરફેણ કરી 
છે. આિનારા પ્રમયખ તરીકે પણ એમની 
પસુંદગી િધય લોકો કરી રહ્ા છે. 

ઓનટેડર્ોમાું ચૂુંટણીઃ ડગ ફોડ્તનયું પલડયું ભારે 
રહેિાનયું અનયમાન, વલબરલ પાટટી બીજાક્રમે 

ઓનટટેરરયો 
િીમા ઉદ્ોગ કહે છે કે, ઓનટેડર્ો અને ક્ૂબેકમાું મૃત્ય 

અને વિનાશ લાિનાર સપ્ાહાુંતે આિેલાું તોફાનથી કેટલા કરોડ 
ડોલરની ચૂકિણીની જરૂર પડશે, તેનો ખ્ાલ મેળિિા માટે 
છ અઠિાડડ્ા જેટલો સમ્ લાગી શકે છે. પરંતય તે પ્રારંવભક 
અુંદાજ હોઈ શકે છે. કેનેડાના િીમા બ્યરો (IBC) સાથે ગ્ાહક 
અને ઉદ્ોગ સુંબુંધોના ડડરેકટર એન મેરી થોમસે આ અુંગે 
બયધિારે જણાવ્યું હતયું કે, “અમારી પાસે હજી સયધી નયકસાનનો 
અુંદાજ નથી. પરંતય માત્ છેલ્ા કલાકમાું તેને િીમાના 
પડરપ્રેક્્માું આપવતિ જાહેર કરિામાું આિી છે. 

ભારે પિનોને કારણે વૃક્ષો અને પાિર લાઈનો ધરાશા્ી 
કરનારાું આ તોફાનને કારણે ગ્ાહકો તરફથી મોટા મોટા ક્ેઈમ 
થશે. િીમા કંપનીઓ કહે છે કે તેઓ શક્ તેટલી ્ઝડપથી 
પ્રવક્ર્ા કરિાનો પ્ર્ાસ કરી રહ્ાું છે. પરંતય ન દેખા્ તેિા 
નયકસાન માટેના નાના દાિાઓ પણ અપેવક્ષત છે. જે કેટલાક 
મકાન માવલકો આિનારા સમ્માું કંપની સમક્ષ કરશે. 
ઓટ્ાિામાું અલ રોડસે કહ્ું કે, તેનાું ઘરની છત ઉપર ્ઝાડ તૂટી 
પડ્ા હતા અને તે તાજેતરમાું જ તેની િીમા કંપનીમાું ગ્ો 
હતો. તેણે કહ્ું કે, “મને ખબર નથી કે બધયું ક્ારે થશે. હયું 
એડજસટર, ક્રેન અને ડરસટોરેશન કંપનીની રાહ જોઈ રહ્ો છયું.”  

આઇબીસીએ જણાવ્યું હતયું કે િાિા્ઝોડાથી પ્રભાવિત લોકો માટે 
શયું મહતિનયું છે તે જાણિયું જરૂરી છે. તેઓ િાિા્ઝોડાથી થ્ેલાું 
નયકસાનને ક્ેઈમમાું આિરી લેિા માટે પ્ર્ાસ કરી રહ્ાું છે. 
થોમસે કહ્ું હતયું કે, “વિનડ ડેમેજને સામાન્ હોમ ઇનસ્ોરનસ 
પોવલસી હેઠળ આિરી લેિામાું આિે છે. અમે જાણીએ છીએ 
કે તે એક તોફાન હતયું. જે ડાઉન અકસવરિજમાું આવ્યું હતયું અને 
તે પિનનાું જોખમમાું આિરી લેિામાું આિશે.”  િીમા ઉદ્ોગ 
માને છે કે, ક્ેઈમમાું બધયું વમકસ હશે. ઘરો અને વમલકતને 
મોટા નયકસાનથી લઈને બગડેલા ખોરાક, ગયમ થ્ેલી ઘરિખરી 
અથિા ક્ષવતગ્સત ફવન્તચર સયધી બધા માટે લોકો ક્ેઈમ કરશે. 

ઓનટેડર્ો પુંથકમાું િાિા્ઝોડાથી ઘરોને થ્ેલી 
નયકસાનીનયું િળતર ચયકિિામાું વિલુંબના સુંકેત

નુકસાની અંગે કયાસ કાઢવામાં વીમા કંપનીને 6 અઠવાહડયા નીકળી જશે

અકસબ્રિજ ખાતે અાવેલા 
વંટાેળને કારણે કેનેડામાં 
માેટાપાયે નુકસાન થયું િતુ

ઓનટટેરરયો 
એનિા્્તમેનટ કેનેડાએ એ િાતને 

સમથ્તન આપ્યું છે કે, શવનિારે 
અકસવરિજ ઉપર ત્ાટકેલા િાિા્ઝોડાનો 
એક ભાગ ઈએફ -ર ટોનવેડો હતો. 
જેને કારણે ઓનટેડર્ોના અનેક ઘરોને 
નયકસાન પહોંચ્યું હતયું અને હજારો લોકોએ 
િીજળી વિના રહેિયું પડ્યું હતયું. િેસટન્ત 
્યવનિવસ્તટીના નોધ્તન ટોનવેડોસ પ્રોજેકટે 
ર૧મી મેના રોજ એક ટિીટમાું જણાવ્યું 
હતયું કે, અકસવરિજ ખાતે આિેલા િુંટોળ 
જેણે કેનેડામાું ભારે નયકસાની િેરી હતી 
એ ટોનવેડો ઈએફ-રનો જ ભાગ હતો.

મુંગળિારે સાુંજે એનિા્રમેનટ 
કેનેડાએ એક પોસટ મયકીને જણાવ્યું હતયું કે, 
ગૃપનો ડેટા સતિાિાર સમથ્તન આપે છે કે, 

ઈએફ-ર ટોનવેડો જ સૌથી મોટા નયકસાનનયું 
કારણ હતયું. જે સૌથી લાુંબો સમ્ 
ચાલેલો િુંટોળ હતો. જેમાું ભારે પિન 
સાથે િરસાદ પણ પડ્ો હતો. આ િુંટોળ 
સાવન્ત્ા નજીક શવનિારની સિારે સજા્ત્ો 
હતો જે કેનેડાના ઓનટેડર્ોમાું બપોર 
બાદ દવક્ષણ તરફથી ઉતિર તરફ આગળ 
િધ્યું હતયું. દવક્ષણ ઓનટેડર્ોમાું તેજ 
પિન સાથે િરસાદ શરૂ થ્ો અને ભારે 
નયકસાન થ્યું હતયું. એનિા્રમેનટ કેનેડાએ 
કહ્ું હતયું કે, પ્રાથવમક વિશ્ેષણ બાદ 
એિયું જાણિા મળ્યું છે કે ઓનટેડર્ોના 
અકસવરિજ ખાતે થ્ેલા નયકસાન પાછળ 
ટોનવેડો ઈએફ -ર જ કારણરૂપ હતયું 
એમ ્યવનિવસ્તટીના ટોનવેડોસ પ્રોજેકટના 
અહેિાલમાું જાણિા મળ્યું છે. એજનસીએ 
જણાવ્યું હતયું કે, શવનિારે બપોરે ૧.૧પ 
કલાકે અકસવરિજથી િુંટોળની શરૂઆત 
થઈ હતી. જેની ્ઝડપ ૧૯પ ડક.મી. પ્રવત 
કલાક હતી. 

ઈએફ-ર ટોનનેડો ઓનટટેરરયોમાં ત્રાટકેલા 
વંટોળનો ભાગ ઃ એનવાય્થમેનટ કેનેડા

કયુબેક 
કેનેડાની ક્યબેકની સયવપડર્ર કોટટે ફેડરલ અને પ્રાદેવશક 

ઇવમગ્ેશન બાબતના અવધકારીઓએ અભ્ાસ માટે મુંજૂરી 
માટે અગાઉ કરિામાું આિેલા ઇનકાર અુંગે પયનવિ્તચાર 
કરિાનો સપષ્ટપણે ઈનકાર કરતાું 500 ભારતી્ વિદ્ાથટીઓના 
ભવિષ્ પર સુંકટ સજા્ત્યું છે. 

કેનેડાના મીડડ્ામાું પ્રવસદ્ધ અહેિાલ મયજબ કેનેડાની 
શૈક્ષવણક સુંસથામાું 500 ભારતી્ વિદ્ાથટીની શૈક્ષવણક કારડકદટી 
સુંકટમાું આિી ગઈ છે. સાથે જ તેમની કરોડો રૂવપ્ાની ફી 
પણ કેનેડામાું ફસાઈ ગઈ છે. આ તમામ ભારતી્ વિદ્ાથટી 
ખાનગી કોલેજોમાું રજીસટડ્ત છે ત્ારે ક્યબેકમાું એડવમશનને 
લગતયું જે ફ્ોડ થ્યું છે તેની તપાસ કરિામાું આિી રહી છે. 
વિદેશી વિદ્ાથટીઓએ કેનેડામાું આિતા પહેલા તેમની પ્રથમ 
િષ્તની ટ્યશન ફીની આગોતરી-ચયકિણી કરિી જરૂરી હતી 
અને કોલેજોને ક્રેડડટર પ્રોટેકશનની માગણી ક્ાાં બાદ આશરે 
15,000 ડોલરની દરેક વિદ્ાથટી દ્ારા ચયકિણી કરિામાું 

આિી હતી. રાઇવ્ઝુંગ ફોવનકસ ઇનટરનેશનલની િડપણ હેઠળ 
માસટાનાટયઓની માવલકીની ત્ણ સુંસથાએ જાન્યઆરીમાું ક્રેડડટર 
પ્રોટેકશન માટે અરજી કરી હતી. આ સુંજોગોમાું મોનટ્ી્લમાું 
એમ કોલેજ, શેરરિયકમાું CDE કોલેજ અને લોંગ્યઇલની 
CCSQ કોલેજે RSIની પયનઃરચના (ડરસટ્ક્ચડરંગ)માટેના 
તેમના દરિાજા બુંધ થઈ ગ્ા છે અને હિે કોટટે પણ આ 
મયદ્ે હાથ અધધર કરી દીધા છે. આ સુંજોગોમાું અુંદાજે 500 
વિદ્ાથટી અત્ારે ભારતમાું રહે છે અને દરેક વિદ્ાથટીએ એક 
િષ્તની 15,000 ડોલર લેખે તેમની ટ્યશન ફી ચૂકિી દીધી છે 
અને તેમ છતા કેનેડામાું અભ્ાસ કરિા માટે વિ્ઝા નકારિામાું 
આવ્ા છે.  શરૂઆતમાું 2,000 કરતાું િધારે વિદ્ાથટીઓને 
અસર થઈ હતી, પરંતય મોટાભાગના વિદ્ાથટીઓને ઈવમગ્ેશન 
રેફ્યજી અને વસટી્ઝનવશપ કેનેડા દ્ારા તેમની રેવસડનસી 
પરવમટમાું એકસટેનશન આપિામાું આવ્યું હતયું. અલબત 500 
વિદ્ાથટીઓના આશરે 7,50,000 કેનેડી્ન ડોલર એટલે કે 
રૂવપ્ા 45 કરોડ રૂવપ્ા ફસાઈ ગ્ા છે.

ક્યૂબેકમાં અેડમમશન પ્રહરિયામાં ઠગાઈ થતાં ફી પેટે ભરાયેલા કરાેડાે રૂમપયા ફસાયા

વિ્ઝા મયદ્ે કોટટે દરવમ્ાનગીરી કરિા ઈનકાર 
કરતાું 500 ભારતી્ વિદ્ાથટીનયું ભવિષ્ અદ્ધર

વેપાર િંિા અને ઉદાેગાેમાં 
કામદારાેની તંગીની સમસ્ા 
પણ ઉકેલાઈ જશે

ટોરોનટો 
કેનેડાની સરકારે પોતાની એકસપ્રેસ 

એનટ્ીની પ્રવક્ર્ામાું ફેરફારો કરિાની 
્ોજના બનાિી છે. નિા ફેરફારોને 
કારણે ઈવમગ્ેશન વમનીસટરને કેનેડાના 
અથતુંત્ને મદદરૂપ થઈ શકે એિા 
સુંભવિત ઉમેદિારોને વનમુંવત્ત કરિાની 
સયવિધા મળી શકશે. ઈવમગ્ેશન 
મુંત્ાલ્ના પ્રિકતા એઈડન સટ્ીકલેનડે 
જણાવ્યું હતયું કે, કેનેડા એકસપ્રેસ એનટ્ી 
પ્રવક્ર્ામાું કેટલાક ફેરફારો કરિા માુંગે છે. 
જેનાથી કેનેડાના અથ્તતુંત્ને મદદરૂપ બની 
શકે એિા ઉમેદિારોને બોલાિી શકાશે.

જે રીતે કેનેડામાું પ્રિેશ માટેની 
અરજીઓ િધી રહી છે એ જોતા 
ઈવમગ્ેશન વિભાગ માટે ્ોગ્ ઉમેદિારો 
પસુંદ કરિામાું મયશકેલી િધી રહી છે 
અને પ્રવક્ર્ા પણ લાુંબી થઈ જા્ છે. 
એટલે એકસપ્રેસ અનટ્ીની પ્રવક્ર્ામાું 

સયધારો કરિામાું આિશે. કેનેડામાું વિવિધ 
ક્ષેત્ોમાું કામદારોની તુંગી છે. જો ્ોગ્ 
ઉમેદિારોને એકસપ્રેસ એનટ્ીનો લાભ 
આપિામાું આિે તો કેનેડાના અથ્તતુંત્ના 
વિકાસમાું મદદરૂપ થનારા ઉમેદિારોને 
એનો લાભ આપી શકાશે. આ સયધારાઓ 
વિશે કેનેડાની સુંસદમાું ૧૯મી મેના રોજ 
વિસતૃત ચચા્ત થઈ હતી. જેમાું ઈવમગ્ેશન, 
રેફ્યવજસ એનડ સીટી્ઝનશીપ કેનેડાના 
ફીલીપ સોમોગ્ારીએ પ્રે્ઝનટેશન રજય  ક્યાં 
હતય અને એના અભ્ાસ માટે વિભાગની 
સટેનડીંગ કવમટીએ એક ટીમની રચના પણ 
કરી હતી. તેમણે ભલામણ કરી હતી કે, 
જો ઈવમગ્ેશન વમનીસટરને એિી સતિા 
આપિામાું આિે કે, એકસપ્રેસ એનટ્ી 
માટેના ઉમેદિારોની પસુંદગી સમ્ે 
એિા ઉમેદિારોને પ્રાથવમકતા આપિી, 
જે કામના પ્રકાર અને જરૂરી્ાતને 
ધ્ાનમાું રાખીને ઉપ્ોગી બની શકે 
એિા લોકોની પસુંદગી કરિી. જો એમ 
થશે તો એકસપ્રેસ એનટ્ીની જોગિાઈ 
મયજબ દેશના વિકાસ માટે અને આવથ્તક 
વિકાસમાું ઉપ્ોગી વ્ડકતઓને તક આપી 
શકાશે.
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પંજાબમા ં આમ આદમી પાર્ટીના ભગવતં 
માન મખુ્યમતં્ી બન્યા ત્યારથી એક અલગં 

અદંાજમા ંકામ કરી રહ્ા છ.ે પજંાબમા ંકોઈ પણ 
પ્રકારની લાલલ્યાવાડી નહીં ચલાવા્ય અન ેસવચછ 

તમેજ પારદર્ટી વલહવર્ 
થર્ ે તવેો સપષ્ટ સકંતે 
તઓે આપી રહ્ા છ.ે

દદલહીમા ં મખુ્યમતં્ી 
તરીક ે અરલવદં 
કજેરીવાલ ે જ ે રીતે 
લોકલપ્ર્યતા મળેવી છે 
ત ે જ રસત ે ભગવત 
માન પણ ચાલી રહ્ા 
છ.ે આપના લસદાતંોમાં 
સૌપ્રથમ ભ્રષ્ટાચાર 

નાબદૂીની વાત આવ ેછ.ે જને ેકારણ ેઆજ ેપણ 
ત ેભાજપ જવેા મોર્ાગજાના રાષ્ટી્ય પક્ષન ેર્કકર 
આપી રહ્ો છ.ે પજંાબમા ં ભ્રષ્ટાચાર લવરોધી 
સલેની રચના બાદ મગંળવાર ે ભગવતમાને 
પોતાની સરકારના આરોગ્ય મતં્ી ડૉ. લવજ્ય 
લસગંલાની કલેબનરે્માથંી હકાલપટ્ી કરી દીધી. 
આ પગલા પાછળ ભગવતં માન ે પોત ે કારણ 
આપ્યુ ં ક,ે લવજ્ય લસગંલા આરોગ્ય લવભાગમાં 
થતી કામગીરીમા ં1 ર્કા કલમર્ન માગતા હતા.

લસંગલા પાસ ે આરોગ્ય ઉપરાતં મદેડકલ 
લર્ક્ષણ અન ેસરં્ોધનનુ ંખાતુ ંપણ હતુ.ં લસગંલાએ 
આ બનં ેખાતાનંી દરકે ખરીદીમા ંક ેચકુવણીમાં 
એક ર્કા કલમર્ન પોતાન ે આપવાની સચૂના 
આપીન ે પોતાનો ધધંો ચાલ ુ કરી દીધલેો. આ 
બાબતની ફદર્યાદ ભગવતં માન સધુી પહોંચી 
હતી. માન ે પોતાની રીત ે આ મામલ ે ગપુ્ત રીતે 
તપાસ કરાવી તો વાતમા ંતથ્ય જણા્યુ.ં આ બધા 
પાસથેી પરુાવા ભગેા કરીન ેમાન ેમતં્ી લસગંલાને 
બોલાવ્યા તમેા ંપહલેા તો તમેણ ેઆનાકાની કરી 
પણ પછી માન ેપરુાવા બતાવતા ંલસગંલા ગેંગેંફેંફેં 
થઈ ગ્યા અન ેપોતાની ભલૂ સવીકારી લીધી. જો 
ક,ે માન ે તને ે મતં્ીમડંળમાથંી હાકંી કાઢી દરે્ના 
રાજકી્ય પક્ષો અન ેપ્રજા સમક્ષ અનોખ ુઉદાહરણ 
આપ્ય.ુ જ ે પછી માન ે એ પછી વીદડ્યો મસેજે 
મકૂીન ે એલાન પણ ક્યુું ક,ે મારા ધ્યાન ઉપર 

એક કસે આવ્યો છ ેક ેજમેા ંમારી જ સરકારના 
એક મતં્ી દરકે ર્નેડર ક ેપોતાના લવભાગમા ંથતાં 
ખરીદ-વચેાણમા ં એક ર્કા કલમર્ન માગી રહ્ા 
હતા. આ કસે લવર્ ેમાત્ હુ ંજ જાણુ ંછુ.ં આ કસે 
અગં ે લવરોધ પક્ષો અન ે મીદડ્યાન ે કર્ી ખબર 
નથી. હુ ંઆ કસેન ેકસે દબાવી ર્ક્યો હોત પણ 
એવુ ંકરવાથી લોકોનો લવશ્વાસ તરૂ્ી જર્,ે તથેી 
હુ ંત ેમતં્ી સામ ેકડક કા્ય્યવાહી કરી રહ્ો છુ.ં 

માન ે લીધેલા આ લનણ્ય્યથી આમ આદમી 
પાર્ટીના નતેા પણ ગલેમા ંઆવી ગ્યા છ.ે માન 
ઉપર આપના નતેાઓ દ્ારા પ્રસંર્ાના ં ફલૂોની 
વરા્ય થઈ રહી છ.ે  હકીકતમા ંપજંાબના સીએમ 
માન ેલીધલંુે પગલંુ મોરંુ્ અન ેઆશ્ચ્ય્યજનક છ,ે 
તનેો ઈનકાર થા્ય તમે નથી. કારણ ક,ે કોંગે્સ 
ક ેભાજપના અનકે દદગગજ નતેાઓ ક ેમતં્ીઓ 
સામ ેભ્રષ્ટાચારના આકે્ષપો થ્યા છ.ે ભાજપ ભલે 
લસદાતંોની વાતો કર ેછ.ે પરતં ુઅમલીકરણમાં 
તનેો દખેાવ સાવ કગંાળ છ.ે ભ્રષ્ટાચાર મામલે 
તો ભાજપની કરણી અન ેકથનીમા ંમોર્ો ફરક 
છ ે ત ે બાબત જનતા સમક્ષ આવી ગઈ છ.ે 
એક તબક્ ે કોંગે્સી નતેાઓ પર ભ્રષચાચારના 
આરોપો મકુી સમગ્ દરે્મા ં હલ્ાબોલ કરતો 
ભાજપ આજે તનેા જ નતેાઓના કારભાર સામે 
અનકેવખત ચુપ થઈ ગ્યો છ.ે

કણા્યર્કના ્યદુેરપપા અન ેપચંા્યત રાજ મતં્ી 
ક.ે એસ. ઈશ્વરપપા જેવા નતેા તનેુ ં ઉત્તમ 
ઉદાહરણ છ.ે ભારતમા ં અત્યાર સુધી કોઈ 
પણ મખુ્યમંત્ી પોતાના મતં્ીન ેરવાના કરવાની 
લહંમત બતાવી ર્ક્યો નથી. મોર્ાભાગના 
દકસસામા ં જેની સામ ેભ્રષ્ટાચારનો આકે્ષપ થ્યો 
હો્ય તનેો બરે્રમ બનીન ે બચાવ કરા્ય છ,ે 
સરકાર જ નહીં પણ પક્ષ પણ બચાવમા ં કદૂી 
પડ ે છ.ે માન ે તનેાથી લબલકલુ લવપદરત વલણ 
લઈન ે લસગંલાની માત્ હકાલપટ્ી જ નથી કરી 
પણ તમેન ેજેલભગેા પણ ક્યા્ય છ.ે માન ેપોતાની 
સવચછ અને પ્રામલણક નતેા તરીકનેી ઈમજે 
ઊભી કરવા આ પગલંુ ભ્ુયું છ ેએ સપષ્ટ છ.ે 
ભારતમા ં બીજા મખુ્યમતં્ીઓ પણ આ રસતે 
ચાલ ે તો દેર્મા ં સવચછ અન ે પારદર્ટી વલહવર્ 
વધ ેતમેા ંબેમત નથી.

કૉંગ્ેસમાં સોલન્યા-રાહુલ ગાંધી સામે નેતૃતવ 
મુદ્ે છાર્વારે બાં્યો ચડાવનારા કલપલ 

લસબબલે બુધવારે કોંગ્ેસને અલલવદા કહી 
દીધી. આ સાથે જ કોંગ્ેસને એક જોરદાર ઝર્કો 
લાગ્યો છે. હકીકતમાં લસબબલ રાજ્યસભામાંથી 
લનવૃત્ત થઈ રહ્ા છે. તેથી કૉંગ્ેસ તેમને ફરી 
રાજ્યસભામાં મોકલર્ે કે કેમ તે અંગે સવાલો 
ઉઠતા હતા. આવા સમ્યે લસબબલે સમાજવાદી 
પાર્ટીના સમથ્યનથી બુધવારે રાજ્યસભા 
માર્ે ઉમેદવારી નોંધાવીને સોપો પાડી દીધો. 
લસબબલે એલાન પણ ક્યુું કે, પોતે ૧૬ મેના 
રોજ કૉંગ્ેસમાંથી રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે. 
લસબબલે સમાજવાદી પાર્ટીની પંગતમાં બેસીને 
સાલબત ક્યુું કે, પોતે નહેરૂ-ગાંધી ખાનદાનની 
મહેરબાનીના મોહતાજ નથી. લસબબલે 
ભૂતકાળમાં જેઠમલાણી કરતા હતા એ ખેલની 
્યાદ અપાવી દીધી છે. રામ જેઠમલાણી 
૨૦૧૦માં ભાજપના નેતાઓને પર્ાવીને 
રાજ્યસભામાં પહોંચી ગ્યા હતા. પછી તેમની 
આદત પ્રમાણે ભાજપને બેફામ ગાળો ભાંડવાનું 
ર્રૂ કરતાં ભાજપ સાથે તેમને મનમેળ નહોતો 
રહ્ો. તેના કારણે જેઠમલાણીને ભાજપ દર્દકર્ 
આપે તેમ ન હતુ. પરંતુ જેઠમલાણીએ એવું 
ચક્ર ચલાવ્યું કે, લાલુ પ્રસાદ ્યાદવ તેમના 
પર વારી ગ્યા અને જેઠમલાણીને લબહારમાંથી 
રાજ્યસભામાં મોકલવાનો તખતો તૈ્યાર કરી 

આપ્યો. કલપલ લસબબલે પણ એ જ ખેલ ક્યયો 
છે. લસબબલ પણ સુપ્રીમ કોર્્યના મોર્ા વકીલ 
છે અને આઝમખાનને બહાર લાવવા બદલ 
અલખલેર્ તેમના પર રીઝ્યા છે.વાસતવમાં 
૨૦૨૦માં લબહાર લવધાનસભાની ચૂંર્ણીમાં 
કોંગ્ેસનો ધબડકો થ્યો તે પછી તેનું કારણ 
જાણવા એક તપાસ સલમલત રચાઈ હતી. જો કે, 
આ વેળા કોંગ્ેસના ધબડકા માર્ે ગાંધીપદરવાર 
જ જવાબદાર હતો. આ તપાસ સલમલતનો 
હેવાલ હજુ  સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો 
નથી. રાહુલ ગાંધી કોંગ્ેસના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા તે 
પછી તેમણે ્યુવાન અને કા્ય્યક્ષમ નવી પેઢીના 
નેતાઓની ર્ીમ બનાવી હતી, રાહુલની નીલત 
સામે કોંગ્ેસની અંદર રહીને તેનું નવસજ્યન 
કરવા માંગતા કેર્લાક જૂના જોગીઓએ 
૨૦૨૦ના ઓગસર્માં જી-૨૩ નામના પ્રેર્ર 
જૂથની રચના કરી હતી. તાજેતરમાં ઉદ્યપુરમાં 
લચંતન લર્લબરનું આ્યોજન કરવામાં આવ્યું 
તેમાં જી-૨૩ના મોર્ાભાગના નેતાઓ 
ગેરહાજર રહ્ા હતા. કલપલ લસબબલે કોંગ્ેસનો 
ત્યાગ ક્યયો હોવાથી હવે જી-૨૩ના જૂથમાં પણ 
કર્ોકર્ી પેદા થઈ ગઈ છે.

ભ્રષ્ટાચટાર મુદ્દે  બાંધછોડ નહીં, મંત્રી 
સિંગલટાનદે CM મટાનદે હાંકી કટાઢ્ટા

સિંબબલનટા કોંગ્દેિંનદે રટામ રટામ 
અનદે G-23 જૂથનું ભટાવિ અદ્ધર

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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ગાંધીનગર 
કы×ĩ સરકારની çવાિમÓવ યોજનાની પાયલોટ 

ĬોજેÄટ તરીકы ગાંધીનગરથી શλઆત કરવાનો 
િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ. તેના અંતગ↓ત શહъરી 
િવçતારની જેમ ĠાÜય િવçતારના િમલકતધારકોને 
પણ ĬોપટЪ↓ કાડ↓ આપવામાં આવશે. તેના માટъ 
દરъક િમલકતનંુ ચુનાથી માકગ કયા↓ બાદ Чદàહીથી 
આવલેી ટીમ ˛ારા ļોન ઉડાડીને સવ› કરવામાં 
આવશે. િજ·ામાં ગાંધીનગર તાલુકાના ૧૮ 
ગામમાં તેનું કામ પૂણ↓ કરી દъવાયું છъ.
રાËયના પંચાયત અને મહъસૂલ િવભાગના 

સુĦમાંથી જાણવા મâયા Ĭમાણે ĠાÜય િવçતારમાં 

િમલકતધારકોને પણ શહъર િવçતારની જેમ ĬોપટЪ↓ 
કાડ↓ આપવા માટъ કы×ĩ સરકાર ˛ારા çવાિમÓવ 
નામથી યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છъ. 
તેના અંતગ↓ત દરъક ગામમાં રહъણાંકની િમલકતોના 
ΤેĦફળનો સવ› કરીને તેના પરથી Ĭોપટ↓ કાડ↓ તૈયાર 
કરવાના થાય છъ. આ માટъ ļોન Ùલાટનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવી રΝો છъ. જેના કારણે િમલકતના 
માપમાં ખુબ ચોÄસાઇ લાવી શકાય છъ. ગુજરાત 
રાËયમાં ગાંધીનગર િજ·ાથી પાયલોટ ĬોજેÄટ 
તરીકы આ કામની શλઆત કરાઇ છъ. બાદમાં 
તમામ િજ·ામાં િજ·ા પંચાયતના સહયોગમાં આ 
કામગીરી કરાવાશે. 

ļોનની મદદથી ĬોપટЪ↓ કાડ↓ બનાવવા çવાિમÓવ પાયલોટ ĬોજેÄટની શλઆત

પાણી મુˆъ બનાસકાંઠાના 125 ગામનું અાંદોલનઃ હજારો ધરતીપુĦોની રъલી

િદ ીથી અાવેલી ાેન લાઇટ ટીમ દ્વારા 18 ગામડામાં કામ સંપ   
હવે તારીખ 25મી બાદ દરેક ગામે ગામમાં સવેર્ હાથ ધરવામાં અાવશે

વડગામ
બનાસકાંઠા િજ·ાના વડગામમાં આવેલું કમા↓વદ 

તળાવ ભરવાની માંગ સાથે ખેડૂતોએ જળ આંદોલન 
છъડ્યું છъ. જળઆંદોલનને લઈને આજે વડગામ અને 
પાલનપુરના 125 જેટલા ગામોના હજારો ખેડૂતો 
એકઠા થઈ પાલનપુરમાં મહારъલી યોજી િજ·ા 
કલેકટરને આવેદનપĦ પાઠવી તળાવમાં પાણી 
નાખવાની રજુઆત કરી છъ.  આ સાથે જ ચીમકЫ 
ઉŵારી હતી કы જો પાણી નિહ નંખાય તો આગામી 
સમયમાં ઉĠ આંદોલન કરશે. બનાસકાંઠાના 
વડગામ અને પાલનપુર પંથકમાં ભૂગભ↓ જળ 
ઉѕડા ગયા છъ જેને લઈને ખેડૂતોને િસંચાઇ માટъનું 
પાણી ન મળતા ખેડૂતોની હાલત કાફોડી બની છъ. 
જેને લઈને વડગામ અને પાલનપુરના ખેડૂતોએ 

અનેકવાર કરમાવત તળાવ ભરવાની માંગો કરી 
હતી, પરѕતુ તેમની માંગ ન çવીકારતાં ખેડૂતોમાં 
આĝોશ ભભૂકЫ ઉઠતાં વડગામ અને પાલનપુરના 
125 ગામોના ખેડૂતોએ ગુιવારъ પાલનપુરના આદશ↓ 
સંકЮલમાં એકઠા થઇ સભા યોજી હતી. Óયાર બાદ 
આદશ↓ સંકЮલ ખાતેથી કલેÄટર કચેરી સુધી ખેડૂતોએ 
મહારъલી યોજી હતી. જેમાં 20 હજારથી વધુ ખેડૂતો, 
પશુપાલકો અને લોકો જોડાયા હતા. ખેડૂતો હાથમાં 
પાણી આપવા સિહતના િવિવધ બેનરો લઈને 
રъલી çવλપે કલેÄટર કચેરીએ પહ℮Éયા હતા અને 
Óયાં જઈને કલેÄટરને કરમાવત તળાવ ભરવાની 
રજુઆત કરીને આવેદનપĦ આØયું હતું. સાથે જ 
ચીમકЫ ઉŵારી હતી કы જો ટૂંક સમયમાં તેમની 
માંગ નિહ çવીકારાય તો ઉĠ આંદોલન કરશે.
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નЧડયાદ 
ખેડા િજ·ામાં ચકચાર મચાવનાર 

ડેટા એ×ĺી કૌભાંડના મુÅય સૂĦધાર 
તથા તેની પ ીની નЧડયાદ λરલ 
પોલીસે બનાસકાંઠાથી અટકાયત કરી 
હતી. પોલીસે આ કૌભાંડી દѕપિતની  
અટકાયત કરી Чરમા×ડ મેળવવાની 
તજવીજ હાથ ધરી હોવાનંુ λરલ 
પી.આઇ. વી. પી. ચૌહાણે જણાãયું 
હતું. દરિમયાન આરોપી અન ે મુÅય 
સૂĦધારની િમલકત-સંપિǼ પણ 
ટાંચમાં લેવા પોલીસે એફઆરઆઈમાં 

કલમ ઉમેરી છъ. જેથી કબજે લેવાયેલી 
િમàકતોનું વેચાણ કરીને રોકાણકારોના 
ફસાયેલા નાણાં પરત કરી શકાય.
નЧડયાદ તાલુકાના યોગી નગર ખાતે 

રાહુલ નારણભાઈ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૯) 
પોતાના પЧરવાર સાથે રહъ છъ. રાહુલે 
માçટસ↓ Чડિજટલ ટъકનોલોજી Ĭા.
લી નામની કіપની બનાવી હતી. જેમાં 
તેણે પ ી ગૌરીબેનને ЧડરъÄટર બનાવી 
હતી. દરિમયાન રાહુલે આઈડી çકЫમ 
બહાર પાડી હતી. જેમાં Ġાહક λ. 
૩ હજારથી ૧ લાખ સુધીની થાપણ 

કіપની માં મૂકЫ ડેટા એ×ĺી પેટъ આઈડી 
વેચતો હતો. Ġાહક જેટલી Чડપોિઝટ 
મૂકы તે Ĭમાણે તેને ડેટા એ×ĺીનું કામ 
મળતંુ હતું. આની જાણ વાતો વાતથી 
એકબીજાને થતા લોકોએ ઘરъ બેઠા ડેટા 
એ×ĺી કરી નાણાં રળવાનું શλ કયુ↨ હતું. 
કіપનીના સંચાલક ˛ારા Ġાહકોને ડેટા 
એ×ĺી િનયત રકમ િનયિમત ચૂકવતો 
હતો જેથી લોકોનો ધસારો વÖયો હતો. 
કોરોનો કાળમાં લોકોએ ઘરъ બેઠા કામ 
કરવાને લઈને પોતાની થાપણો મૂકЫ 
આઇ ડી ખરીદી હતી. 

વડોદરા
ગોરવા ગ′ડા સક↕લ પાસે આવેલા 

એટલાЩ×ટસ િબЩàડંગમાં િસÄયોર 
Ùયૂચર ક×સàટ×ટના નામે ફвલેકЮі ફыરવી 
10થી વધુ િવ˜ાથЪ↓ઓના λ.પોણો કરોડ 
જેટલી રકમ પડાવી લેવાના Чકçસામાં 
ગોરવા પોલીસે સંચાલક સાગર પટъલની 
અટકાયત કરી છъ.Ëયારъ તેની  પ ી 
ઝીલની શોધખોળ જારી છъ. િવદъશ જવા 
માંગતા િવ˜ાથЪ↓ને આંજી નાંખવા માટъ 
સાગર પટъલે ભાડેથી લીધેલી ઓЧફસમાં 
વૈભવી ઠાઠ ઉભો કયђ↓ હતો. િવદъશ 
જવા માંગતા િવ˜ાથЪ↓ઓને િવઝા અને 

કોલેજ તેમજ યુિનવિસ↓ટીમાં એડિમશન 
અપાવવાના નામે સાગર પટъલ અને 
તેની પ ી ઝીલે બે વષ↓ પહъલાં જ 
િસÄયોર Ùયુચર ક×સàટ×ટ નામની 
ઓЧફસ શλ કરી હતી. ઓЧફસ માટъ 
માિસક λ.૪૫ હજાર ભાડું નŨી કરાયંુ 
હતું.Ëયારъ, ઓЧફસમાં  ફિન↓ચર, એસી 
જેવી સવલતો ઉપરાંત ટીવી çĝЫન પર 
િવદъશની યુિન.ના Õäયો ચાલુ રહъતા 
હતા. યુવતીઓને પણ અંĠેજીમાં 
વાતચીત કરવાની સૂચના હતી.
િવઝા ક×સàટ×સીના નામે ઉઠમણું 

કરવાના બનાવમાં ગોરવા પોલીસે ગુનો 

ન℮ધવાની તજવીજ કરતાં હાલોલના 
ભાજપના મિહલા કાઉЩ×સલર 
દીકરીનું ઉપરાણું લઇ આવી પહ℮Éયા 
હતા.  િવઝાના નામે થયેલી ઠગાઇના 
Чકçસામાં જેની સામે ગુનો ન℮ધાયો છъ 
તે સાગર પટъલના સાસુ ЧદΆી  બેન 
હાલોલમાં નગર સેિવકા છъ. િવદъશ 
મોકલવાના નામે છъતરિપંડી કરવાના 
બનાવમાં ફસાયેલા એક િવ˜ાથЪ↓ની 
આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા.આ 
િવ˜ાથЪ↓એ તેના ઘરવાળાને જાણ ના 
થાય તેની ખાસ તકыદારી રાખવા માટъ 
પોલીસને  ભલામણ કરી હતી.

વડોદરા
છъ·ા કыટલાક Чદવસોથી તંĦ ˛ારા 

શહъરમાં રçતામાં આવતા ધાિમ↓ક 
çથાનો દૂર કરવાની કામગીરી ચાલી 
રહી છъ. જેના પગલે ધાિમ↓ક સંગઠનો 
˛ારા િવરોધ કરવામાં આવી રΝો 
છъ. સોમવારъ વહъલી સવારъ રъલવે તંĦ 
˛ારા રъલવેની જÆયા ઉપર સયાજગંજ, 
પરશુરામ ભΖા પાસે નટરાજ 
ટાઉનિશપ સામે બનાવવામાં આવેલ 
માતાજીની ડેરી અને એક દરગાહ 
ઉપર જીસીબી ફыરવી દъવામાં આવતા 
ભારъ િવવાદ સજા↓યો હતો. જોકы એકઠા 
થયેલા લોકો ઉĠ çવλપ ધારણ કરъ તે 
પહъલા પોલીસ તંĦ ˛ારા 20 ઉપરાંત 

ãયિŪઓની અટકાયત કરવામાં આવી 
હતી. બે મિહના અગાઉ રъલવે િવભાગ 
˛ારા રъલવે લાઇનને અડીને પરશુરામ 
ભΖા, નટરાજ ટાઉનિશપ પાસે રъલવેની 
જÆયામાં વષђ↓થી બનેલા ગેરકાયદъસર 
કાચા-પાકા મકાનો દૂર કરી દъવામાં 
આãયા હતા. પરѕતુ રъલવે તંĦ ˛ારા આ 
જÆયા ઉપર બનાવેલ ખોЧડયાર માતાના 
મંЧદરની ડેરી અને દરગાહ દૂર કરવામાં 
આવી ન હતી. અને çથાિનકોને નોЧટસ 
˛ારા દъરી અને દરગાહ દૂર કરી દъવા 
માટъ જાણ કરવામાં આવી હતી. પરѕતુ 
çથાિનક લોકો ˛ારા આçથાના મુˆાને 
આગળ ધરી મંЧદર અને દરગાહ દૂર 
કરવામાં આવી ન હતી.

વડોદરા 
કોરોનાના સબ વેЧરઅ×ટ એબી 

ફાઇવનો  Ĭથમ Чકçસો વડોદરામાં 
ન℮ધાયો છъ. સાઉથ આિĭકાથી આવેલા 
૨૯ વષ↓ના યુવકનો Чરપોટ↓ પોિઝЧટવ 
આãયો છъ. જોકы, યુવકના સંપક↕માં 
આવેલા અ×ય કોઇ  ãયિŪઓ સંĝિમત 
થયા નથી. અને આ યુવક  પરત સાઉથ 
આિĭકા  પણ જતો રΝો છъ.
ગત તા.૧ લી મે ના  રોજ સાઉથ 

આિĭકામાં રહъતો મૂળ વડોદરાનો ૨૯ 
વષ↓નો યુવક માતા િપતાને મળવા માટъ 
વડોદરા  આãયો હતો. સયાજીગંજ 
િવçતારમાં રહъતા યુવકને આãયા 

પછી  શરદી અને ખાંસી જણાતા તેણે 
કોરોનાનો ટъçટ કરાãયો હતો. કોરોનાના 
શંકાçપદ લΤણો હોઇ તેના સેÜપલ 
િજનોમ િસŭЩ×સંગ માટъ મોકલી 
અપાયા હતા. Óયારબાદ તા.૯ મી મે ના 
રોજ તેનો  કોરોનાનો Чરપોટ↓ નેગેЧટવ 
આવતા તે  પરત સાઉથ આિĭકા 
જતો રΝો હતો. િજનોમ િસŭЩ×સંગ 
માટъ મોકલવામાં આવેલા સેÜપલનો 
Чરપોટ↓ પોિઝЧટવ આãયો હતો.યુવક 
કોરોનાના ઓિમĝોનના  બી. એ. ફાઇવ 
વેЧરઅ×ટથી સંĝિમત હોવાનું જણાયું 
હતું. તેના સેÜપલ વધુ ચકાસણી માટъ 
હэĩાબાદ મોકલી આપવામાં આãયા છъ.

વડોદરામાં મંЧદર, દરગાહ હટાવવા મુˆъ હોબાળો કરતા 20ની ધરપકડ

વડોદરામાં કોરોનાના બી.એ. 5 વેЧરઅ×ટનો Ĭથમ કыસ ન℮ધાયો

ખેડામાં કરોડોના ડેટા એ×ĺી કૌભાંડના મુÅય સૂĦધારની િમલકત જΆ કરાશે

UKની કોલેજમાં Ĭવેશના નામે િવ˜ાથЪ↓ઓન ેઠગનાર વડોદરાના સાગર પટъલની ધરપકડ

નિડયાદના ચકચારી કાૈભાંડના સૂ ધાર દંપતીની ધરપકડ, તપાસમાં વધુ રહ  ખુલશે
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સુરતમાં જીવતા ΐાનને ØલાЩçટકની ગુણમાં બાંધીને કચરાપેટીમાં ફ‹કЫ દъવાયું
સુરત

સુરતમાં ×યૂ બોÜબે માક⎯ટ પાસે મહાનગરપાિલકાની 
કચરાપેટીમાં જીવીત ΐાનને Øલાçટીકની ગુણમાં બાંધી ફ‹કЫ 
દъવાની ઘટના સામે આવી છъ. જો કы રાહદારીઓને જાણ 
થતાં તેઓ કચરાપેટીમાં ઉતયા↓ હતા અને ΐાનને બચાવી 
લીધું હતું. કોઈક અજાÒયા ઈસમ બાઈક ઉપર આવીને 
×યુ બોÜબે માક⎯ટ માક⎯ટની નજીકના કચરાપેટીમાં શંકાçપદ 
ગુણ ફ‹કЫ ગયા હતા. જેથી રાહદારીઓ એકિĦત થઈ ગયા 
હતા. રાહદારીને આશંકા થતાં તેઓ પોતે કચરાપેટીમાં 
ઉતયા↓ હતા અને તેમાં જીિવત ΐાનને બાંધીને કચરાપેટીમાં 
ફ‹કЫ દъવામાં આãયો હોવાનું સામે આãયું હતું. જેથી ΐાનને 
બહાર કાઢ્યા બાદ રાહદારીઓએ એિનમલ ડોÄટરને 
બોલાવીને ΐાનને સારવાર અપાવી હતી.

નમ↓દા પર ડબલ ડેકર ગુÐઝ ĺેન માટъ દъશનો સૌથી લાંબો િĮજ તૈયાર
અંકલેΐર

અકંલΐેરના સરફЮદીન ગામ નજીક નમ↓દા નદી ઉપર 
એક બાદ એક દъશના સૌથી લાબંા િĮજોનુ ંિનમા↓ણ સાકાર 
થઈ રЅ ંછъ. અગાઉ કыબલ çટъઇડ િĮજ બાદ હવ ે 1400 
મીટર લાબંો દъશનો સૌથી લાબંો ડબલ ડકેર ગÐુઝ ĺનેનો 
િĮજ પણૂ↓ થવા જઈ રΝો છъ. અĠંજેોના સમયથી નમ↓દા 
નદી ઉપર પવૂ↓-પિΌમ ભારતન ે જોડતો 142 વષ↓ જનૂો 
ગોàડન િĮજ હતો. થોડા સમય પહъલા જ એÄસĬસે વ ેમાટъ 
નમ↓દા નદી ઉપર તાજતેરમા ંજ દъશનો Ĭથમ 8 લને કыબલ 
િĮજનુ ંિનમા↓ણ કાય↓ પણૂ↓ થયુ ંહતુ.ં નમ↓દા નદી ઉપર દъશનો 
સૌથી લાબંો ડબલ ડકેર ગÐુઝ ĺનેના િĮજનો 29મો ગડર 
સફળતાપૂવ↓ક ગોઠવી દъવાયો છъ. કЮલ 1396.35 મીટર લાબંા 
આ çટીલ િĮજની એક લાઈનની કામગીરી પણૂ↓ થઈ ગઈ છъ.

સુરત 
રાજુલાના  સાજણાવાવ ગામના વતની 

બાલુભાઈ સોડવડીયા પЧરવાર સાથે 
સરથાણા જકાતનાકા પાસેની સનçટાર સીટી 
સોસાયટીમાં રહъતા હતા. તેઓ અગાઉ 
જમીન દલાલીનો ãયવસાય કરતા હતા. 
જોકы હાલ િન Ǽ જીવન જીવી રΝા હતા. 
દરિમયાન બુધવારъ રાĦીના  સાડા  દસેક 
વાÆયાના અરસામાં તેમણે પોતાના ઘરъ તેમની 
લાયસ×સવાળી Чરવોàવરમાંથી છાતીના ભાગે 
ગોળી મારી આપધાત કરી લીધો હતો. 
સરથાણાના ઇ×ચાજ↓ પીઆઇ ચૌધરીએ 

જણાãયું હતું કы, તક બાલુભાઇ લાંબા 

સમયથી િબમાર હોય ЧડĬેશનમાં હતા. 
દરિમયાન બુધવારъ રાĦે તેમણે અંિતમ પગલું 
ભરી લીધું હતું. પોલીસને તેમણે લખેલી 
çયુસાઇટ નોટ પણ મળી આવી છъ. 
બાલુભાઈના પુĦ ચેતનભાઈએ જણાãયું 

હતું કы, િપતાની અણધારી િવદાયથી 
પЧરવારજનો ઘેરા શોકમાં ડૂબી ગયા છъ. 
Ħણેક વષ↓ અગાઉ મારી માતાના Óયુ બાદ 
િપતા એકલા પડી ગયા હતા. દરિમયાન 
Ĭોçટъજની બીમારી થતા ЧડĬેશન અનુભવતા 
હતા. Óયારબાદ ૧લી મેના રોજ મારો પુĦ 
વાસુ અÛયાસ માટъ કыનેડા જતા તેઓ વધુ 
એકલા પડી ગયા હતા. 

સરથાણમાં િન Ǽ જમીન દલાલની બંદુકમાંથી ગોળી મારી આÓમહÓયા
પાૈ  કેનેડા જતાે રહેતા બાલુભાઈ વધુ અેકલતા અનુભવતા હતા

સુરત
ગુજરાતના મુÅયમંĦીએ Чરવર 

િલંક ĬોજેÄટને રદ થયાની જાહъરાત 
પછી ક℮Ġેસના આЧદવાસી નેતાઓએ 
પĦકાર પЧરષદ યોજીને Ëયાં સુધી 
સરકાર આ અંગે ΐેત પĦ જાહъર ન 
કરъ Óયાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહъશે 
તેવી ચીમકЫ ઉŵારી છъ. આ યોજના 
ક℮Ġેસમાં સમય માં બની હતી પરѕતુ તે 
યોÆય ન લાગતાં તેને બજેટમાં સમાવેશ 

કરાયો નહોતો. ભાજપ સરકારъ 
ચૂંટણી આવતા આЧદવાસીઓને 
લોલીપોપ આપવાની કામગીરી કરી 
છъ તેથી તેનો િવરોધ કરવામાં આવશે. 
આટલું જ નહỲ આગામી Чદવસોમાં 
આЧદવાસીઓ ˛ારા આ માટъ આંદોલન 
અને રъલી પણ કરવામાં આવશે.  
સુરતમાં ક℮Ġેસના આЧદવાસી નેતાઓ 
ભેગા થયા હતા અને સરકારની આ 
જાહъરાતને જુઠી ગણાવી હતી. 

સરકાર ΐેત પĦ બહાર ન પાડે Óયાં સુધી Чરવર િલંક ĬોજેÄટ સામે આંદોલન કરાશે
સુરત

દમણગંગા-પાર-તાપી-નમ↓દ Чરવર 
િલંક Ĭોજેકટ સામે દિΤણ ગુજરાતમાંથી 
ખાસ કરીને આЧદવાસી સમાજ ˛ારા 
Ĭચંડ િવરોધ ઉઠયો હતો. આ અંગે 
રъલી, ધરણાં અને દъખાવો પણ કરાયા 
હતા. ચૂંટણી ટાણે આЧદવાસી સમાજમાં 
રોષની લાગણીને પગલે આ યોજના 
ગુજરાત સરકારъ રદ કરી છъ.
સુરતમાં સЧક↕ટ હાઉસ ખાતે 

ગુજરાતના મુÅયમંĦી ભુપે×ĩ પટъલે 
જણાãયું હતું કы, આ યોજના આЧદવાસી 
ભાઇ બહъનો માટъ લાભદાયી હતી. 
પરѕતુ કыટલાક લોકોએ ગેરસમજ 

ફыલાવી હતી. જેના કારણે આ યોજના 
ĬÓયે નારાજગી જોવા મળી હતી. આ 
કы×ĩ સરકારъ યોજના અમલમાં મુકયા 
બાદ રાજય સરકારની મંજુરી પછી જ 
આગળ વધતી હોય છъ. આ યોજનામાં 
ગુજરાત સરકાર ˛ારા કોઇ પણ 
Ĭકારની મંજુરી આપવામાં આવી નથી.
ગુજરાત સરકારъ એવો િનણ↓ય 

કયђ↓ છъ કы સદરહુ યોજના કોઇ પણ 
સંજોગોમાં આગળ નહỲ વધારવામાં 
આવશે. આ ઉપરાંત કы×ĩીય મંĦીઓ 
તેમજ  રાજયના મંĦી, આગેવાનોની 
બેઠકમાં પણ આ યોજના રદ કરવા 
માટъ સવ↓ સિમિત સધાઇ છъ. આથી 

આЧદવાસી ભાઇ બહъનોની લાગણીને 
માન આપીને આ યોજના રદ કરવાનો 
િનણ↓ય લેવાયો છъ. તેમણે કЅં કы, 
યોજના જ રદ કરી દъવાઇ હોવાથી 
ΐેતપĦ જારી કરવાનો Ĭ  રહъતો 
નથી. મુÅયમંĦીએ તેમને સંબોધતા 
જણાãયું હતું કы, નદી આસપાસ રહъતી 
આЧદજાિત અસરĠçત થશે એવી 
આЧદવાસી સમાજની રજુઆત અને 
લાગણીને કы×ĩ સરકાર સુધી પહ℮ચાડી 
આ યોજના રદ કરવામાં સફળતા 
મેળવી છъ. આЧદવાસી બાંધવાનંુ 
િવશાળ િહત રાજય સરકાર માટъ 
સવђ↓પЧર છъ.

મુખ્યમં ી ભુપે  પટેલે સ ાવાર રીતે જાહેરાત કરી ઃ કે ીય બજેટમાં જાહેરાત બાદ અાિદવાસી સમાજ દ્વારા િવરાેધ દશર્ન થયું
દમણગંગા-પાર-તાપી-નમર્દા િરવર લક ોજકે્ટ રદ 
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ભુજ
ડુગ℮ગ એક માĦ શાકાહારી દЧરયાઈ સçતન 

Ĭાણી છъ જે દЧરયાઈ ઘાસ પર સંપૂણ↓પણે િનભ↓ર 
છъ. અિતશય માછીમારીના દબાણ અને અ×ય 
દЧરયા કાંઠા િવકાસલΤી Ĭ િતઓના પЧરણામે 
ભારતમાં દЧરયાઈ ઘાસના રહъઠાણોનું અ˜ઃપતન 
થઈ રЅ છъ અને છъવટъ ડુગ℮ગની વçતી ઘટી રહી 
છъ. ડુગ℮ગ અનુસુિચ યાદી વાઈàડલાઈફ Ĭોટъકશન 
એકટ, ૧૯૭૨ હъઠળ સુરિΤત છъ. દЧરયાઈ 
વસવાટો, ખાસ કરીને દЧરયાઈ ઘાસની જીવ ЩΓ 
જાળવવામાં ડુગ℮ગ મૂળભુત ઈકોલોજીકલ ભુિમકા 
ભજવે છъ. ૨૦૧૬થી વાઈàડલાઈફ ઈЩ×çટટયુટ 
ઓફ ઈЩ×ડયા ભારતમાં CAMPA અને 
MOEFCC સંકિલત સહભાગી અિભગમ 

˛ારા આ દુલ↓ભ દЧરયાઈ ગાય Ĭજાિતઓ અને 
તેના રહъઠાણને બચાવવા માટъ ભારતીય દЧરયાકાંઠъ 
Ħણ થળોએ અંદામાન અને િનકોબાર ટાપુઓ, 
તાિમલનાડુઅને ગુજરાતમાં કામગીરી કરъ છъ. 
ભારતમાં ૨૦૦ જીવીત ડુગ℮ગ હોવાની શકયતા 
છъ. ગુજરાતની દЧરયાકાંઠъ ડુગ℮ગની વçતી ખુબ 
ઓછી છъ.

કÉછના અખાતમાં ‘ļોન’નો ઉપયોગ દુલ↓ભ દЧરયાઈ ગાય જીવંત દъખાઈ
ભારતમાં 200 ડુગાેંગ હાેવાની શકયતા, ગુજરાતના દિરયાકાંઠે ખૂબ દેખાય છે

સુરъ×ĩનગર
સુરъ×ĩનગર િજ·ાના થાન તાલુકાના 

નવાગામમાં ķદય કіપાવી દъ એવો 
Чકçસો બ×યો છъ. ઘર કіકાસથી કіટાળъલી 
માતાએ નવ મિહનાની માસુમ પુĦીની 
હÓયા કરી હતી પોતે ગળાફાંસો ખાઈ 
જીવન ટૂંકાãયું હતંુ.
ભાવુબેન િવΖલભાઈ ડાભી 

નવાગામના બંધપરા િવçતારમાં પિત, 
સાસુ-સસરા તથા નવ મિહનાની દીકરી 
િનહારીકા સાથે રહъતા હતા. ભાવુબેન 
સાસુ-સસરાથી અલગ રહી પોતાના પિત 
અને દીકરી સાથે અલગ ઘરમાં રહъવા 
માંગતા હતા. આ મામલે ઘણા સમયથી 
ભાવુબેનનો પિત અને સાસુ-સસરા સાથે 
ઝઘડા થતા રહъતા.
પિતએ અલગ રહъવા જવાની ના 

પડતા ભાવુબેને પોતાની નવ મિહનાની 
પુĦીની પોતાના ઘરમાં જ સૂતરની દોરી 
સાથે લટકાવી હÓયા કરી નાખી હતી. 
આ મામલાની જાણકારી પЧરવારજનોને 
થતાં પЧરવારજનો બાળકЫને આંચકЫ લઈ 

તુરѕત હોЩçપટલમાં લઈ ગયાં હતાં, Ëયાં 
ડોÄટરની ટીમે આ બાળકЫને ત જાહъર 
કરી હતી. બીજી તરફ ઘરમાં એકલી 
માતાએ એ જ λમમાં ગળъફાંસો ખાઇ 
જીવન ટુંકાãયું હતું. આ ઘટનાની જાણ 
થતા સુરъ×ĩનગર િજ·ા પોલીસવડા 
પણ ઘટનાçથળъ દોડી ગયા હતા. 
િજ·ા પોલીસવડાએ પЧરવારજનોની 
મુલાકાત લઇને આ મામલે સાંÓવના 
પાઠવી હતી. પોલીસ તંĦએ આ મામલે 
પોલીસે ૩૦૨ની કલમ હъઠળ ગુનો ન℮ધી 
આગળની કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ. માતા 
અને પુĦીના શવને પોçટમોટ↓મ માટъ 
થાનગઢ સરકારી હોЩçપટલે લઇ જવામાં 
આãયા છъ.

હળવદ
હળવદમાં દીવાલ ધસી પડતા 

કારખાનામાં કામ કરતા 12 Ĵિમકોના 
કλણ મોત થયા હતા. આ બનાવ 
મામલે કારખાનાના માિલક, સંચાલક 
અને સુપરવાઈઝર સિહતના આઠ 
િવλˇ તેમજ તપાસમાં ખુલે તે ઇસમો 
સામે  િવિવધ કલમો હъઠળ ગુનો ન℮ધી 
પોલીસે વધુ તપાસ ચલાવી છъ. 
રાપર તાલુકાના વતની અને હાલ 

હળવદ જીઆઈડીસીના રહъવાસી 
રાજેશભાઈ ઉફ⎯ લખું રમેશભાઈ 
કોળીએ આઠ આરોપીઓ િવλˇ પોલીસ 
ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ જેમાં આરોપીઓ 
માિલક અફઝલ અલારખા ધોણીયા, 
માિલક રાજેશકЮમાર મહъ×ĩકЮમાર જૈન 
(રહъ જયપુર રાજçથાન), માિલક 
Чકશનરામ લાલારામ ચૌધરી (રહъ 
જયપુર રાજçથાન) તેમજ સંચાલક 
દъવો ઉફ⎯ વારીસ અલારખા ધોણીયા 
(રહъ હળવદ), સંચાલક આÓમારામ 
Чકશનરામ ચૌધરી (રહъ હળવદ મૂળ 
રાજçથાન), સુપરવાઈઝર સંજય 
ચુનીલાલ ખĦી (રહъ હળવદ), 

સુપરવાઈઝર મનોજ રъવાભાઈ સનુરા 
(રહъ હળવદ) અને સુપરવાઈઝર 
આિસફ નુરાભાઇ (રહъ હળવદ) એમ 
આઠ આરોપી તેમજ તપાસમાં ખુલે તે 
આરોપીઓ િવλˇ ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ. 
આ ફЧરયાદમાં તેણે ન℮ધાãયું છъ 

કы આરોપીઓ જાણતા હોવા છતાં 
કારખાનામાં જુનો શેડ બનાવેલ હોય 
જેના ભોય તિળયા પર સીધી જ િસમે×ટ 
બેલાની દીવાલ ચણેલ અને કોઈ બીમ, 
કોલમ કы પાયા વગરની દીવાલ ઉભી 
કરી હતી. દીવાલની ઉѕચાઈ અને લંબાઈ 
વધુ હોવાથી દીવાલ નબળી હોવાનું 
જાણવા છતાં Чદવાલના લગોલગ મીઠંુ 
ભરъલ ØલાЩçટક બોરીઓ ઉપરા ઉપરી 
દીવાલની ઉѕચાઈ કરતા વધુ ઉѕચાઈ સુધી 
ગોઠવી હતી. જે જÆયાએ વધુ Ĭમાણમાં 
બીજી મીઠાની બોરીઓ નાખવાનું કામ 
ચાલુ રાÅયું હતું. જેથી બોરીઓનો એક 
બીજાને ધŨા લાગવાથી દીવાલ પર 
દબાણ આવવાને કારણે દીવાલ પડતા 
અકçમાતમાં 9 પુÅત વયના Ĵિમકો 
અને તેની સાથેનું એક બાળક તેમજ 
તλણ Ĵિમક બેના મોત થયા હતા. 

સુરъ×ĩનગરમાં ઘર કіકાસને કારણે માતાએ 9 માસની દીકરીને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ ફાંસો ખાધો
હળવદમાં Чદવાલ પડવાની ઘટનામાં  માિલકો સિહત 8 સામે ગુનો દાખલરાજકોટના આજી ડેમ પોલીસ મથકમાં મિહલાએ ફાંસો ખાઈ આપઘાત કયђ↓

રાજકોટ 
રાજકોટના આજી ડેમ પોલીસ 

મથકના લેડીઝ વોશλમમાં આજે 
સવારъ બે સંતાનના માતા નયનાબેન 
ĬફЮલભાઈ કЮકડીયાએ ગળાફાંસો ખાઈ 
આÓમહÓયા કરી લેતા આજી ડેમના 
પોલીસ çટાફ ઉપરાંત ઉŵ પોલીસ 
અિધકારીઓમાં દોડધામ મચી ગઈ 
હતી. નયનાબેનને જેની સાથે સંબંધ 
હતો તેની ઉપર િહચકારો હુમલો 
થતા આજી ડેમ પોલીસ આ મિહલાને 
પુછપરછ માટъ લઈ આવી હતી. આખી 
રાત પોલીસ çટъશનમાં સુઈ ગયા બાદ 
સવારъ ઉઠી આÓમઘાતી પગલું ભરી 
લીધું હતું. કçટોડીયલ ડેથની આ ઘટના 
અંગે િનયમ મુજબ હવે મેજીçટъરીયલ 
ઈ×કવાયરી થશે.  પોલીસે જાહъર કયા↓ 
Ĭમાણે Ħંબા ગામમાં રહъતા મુકыશ 
માધવજીભાઈ અઘારા (ઉ.વ.૪૩) 
ઉપર ગઈકાલે Ħંબા ગામની સીમમાં 
િહચકારો હુમલો થયો હતો. 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી 28મી મેએ રાજકોટના આટકોટમાં સભા સંબોધશે
રાજકોટ : આગામી તા. 28ના શિનવારъ સવારъ 

૯ વાÆયે રાજકોટ િજ·ાના જસદણ તાલુકાના 
આટકોટમાં મàટી çપેિશયાિલટી હોЩçપટલના 
ઉˇાટન માટъ વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી આવશે 
જેમના çવાગતની તડામાર તૈયારીઓ હાથ ધરાઈ 
છъ. વડાĬધાન આટકોટ પાસે ઉભા કરાયેલા 
િવશાળ ડોમમાં સભાને સંબોધશે અને સૌરા∆માં 
ભાજપને જીતાડવા ચંૂટણી Ĭચારના Ĵીગણેશ 
કરશે.  વડાĬધાનની સલામિતને લઈને કલેÄટર 
અને પોલીસ તંĦ ˛ારા તડામાર તૈયારીઓ કરાઈ 
છъ અને બેઠકનો ધમધમાટ શι થયો છъ. આજે 
એસ.પી.જી.ના 43 જવાનો આવી પહ℮Éયા હતા 
અને િજ·ા કલેÄટર અιણ મહъશ બાબુ સાથે 
બેઠક યોજી હતી. 

Ĭાકжિતક ખેતીથી જળ, જમીન અને પયા↓વરણની રΤા : આચાય↓ દъવĳત
રાજકોટ ઃ રાજકોટ િજ·ા વહીવટી તંĦ 

˛ારા Ĭમુખ çવામી ઓЧડટોЧરયમ રэયારોડ પર 
Ĭાકжિતક ખેતી બાબતે પЧરસંવાદ યોજાયો હતો. 
જેમાં રાËયપાલ આચાય↓ દъવĳતે જણાãયું કы 
ખેતી અને ખેડૂતોની સ ЩÖધ માટъ Ĭાકжિતક 
ખેતી આવäયક છъ, તેનાથી જળ,જમીન અને 
પયા↓વરણની રΤા થાય છъ. તેમણે ખેડૂતોને 
રાસાયિણક ખાતરો વગેરъનો ઉપયોગ બંધ કરી 
તેના દુæપЧરણામોથી બચવા અપીલ કરીને  કЅં 
કы Ĭાકжિતક ખેતીથી ખેતીવાડીનો ખચ↓ ઘટъ છъ 
પરѕતુ, ઉÓપાદન ઘટતું નથી. Æલોબલ વોિમ↨ગની 
સમçયા માટъ ૨૪ ટકા જવાબદાર રાસાયિણક  
કжિષ છъ. રાસાયિણક ખાતરના બેફામ ઉપયોગથી 
જળ,જમીન,પયા↓વરણને નુકસાન થાય છъ.
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મેડોનાના લાઈવ થવા પર ઈન્સ્ાગ્ામે પ્રતિબંધ મૂક્ો
પોપ સિંગર મેડોનાએ પોતાની આપસતિજનક તિવીરો શેર કરતાં ઇન્સ્ાગ્ામે 
તેના લાઈવ થવા પર પ્રસતબંધ મુકી દીધો છે.  મેડોનાએ જણાવ્ું છે કે, તેને 
ફો્ો-શે્રરંગ એપની તરફથી વોસનિંગ મળી હોવાથી તે હવે લાઇવ આવી શકતી 
નથી. મારા પ્રસતબંધ મુકવામાં આવ્ો છે તે જાણીને મને આઘાત લાગ્ો હતો. 
ઇન્સ્ાગ્ામે મેડોનાને વોસનિંગ આપતાં લખ્ું છે કે, તેણે ફો્ો શેરરંગ એપના દરેક 
સન્મોનું િમમાન કરવું જરૃરી છે. આ ઉપરાંત લોકોને ્સપેમ  ન કરવા અથવા 
ન્યૂડતિવીરો પો્સ્ કરવી નહીં. 

બંગાળી ટીવી એકટ્રેસ પલ્લવી ડરે 
પછી હવરે બીજી અભિનરેત્ી ભબદિશા 
ડરે મજુમિારે આતમહત્ા કરી લરેતાં 
મનોરંજન ઉદ્ોગરે િારે આંચકો 
અનુિવ્ો છે. 21 વર્ષી્ ભબદિશાનો 
મૃતિેહ તરેના ઘરેથી શંકાસપિ હાલતમાં 
મળ્ો હતો. તરેણરે આપઘાત ક્યો હોવાની 
શક્તા પ્રબળ છે પરંતુ પોલીસ હત્ાની 
ભથ્રીનરે પણ અત્ારે નકારી નથી 
રહી.  ભબદિશા ડમડમના નાગરેરબાઝાર 
ખાતરે તરેના માતાભપતા સાથરે િાડાંના 
મકાનમાં રહેતી હતી. તરે પોતાના ઘરે 
ફાંસો ખાધરેલી હાલતમાં મળી હતી. 
પોલીસરે તરેના પદરવારજનો તથા 
ભમત્ોની પૂછપરછ હાથ ધરી છે. મોતનું 
ખરં કારણ જાણવા માટે પોસટમોટ્ટમ 
રીપોટ્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.  ભબદિશા 
થોડા સમ્ પહેલાં બહુ વખણા્રેલી 
િાર ધી ક્ાઉન શોટ્ટ દફલમથી ચચા્ટમાં 
આવી હતી.  હજુ ગઈ તા. 15મી મરે એ 
બંગાળી ટીવી અભિનરેત્ી પલ્લી ડરે તરેના 
ઘરે શંકાસપિ સંજોગોમાં મૃત્ુ પામરેલી 
હાલતમાં મળી હતી. તરેણરે પણ આપઘાત 
ક્યો હોવાનું મના્ છે.

મુંબઈ : ગુજરાતના એક ટાઉન નવસારીથી 
નૌસરવાનજી તાતાએ શર કરેલી અનરે પછી 
જમશરેિજી તાતા અનરે હાલમાં છેક રતન તાતા 
સુધી ભવસતરેલી તાતા પદરવારની ઉદ્ોગ ગાથા હવરે 
સક્રીન પર આવશરે. તાતા જૂથની કોપયોરેટ ભહસટ્ી પર 
ભગરીશ કુબરેર દ્ારા લખા્રેલાં પુસતક 'ધ ટાટાસઃ 
હાઉ અ ફેભમલી ભબલટ અ ભબઝનરેસ એનડ અ 
નરેશન'ના ઓદડ્ો ભવઝ્ુઅલ રાઈટસ ટી ભસરીઝ 
તથા ઓલામાઈટી મોશન ભપક્ચસ્ટ દ્ારા ખરીિી 
લરેવામાં આવ્ા છે. જોકે, આ તબક્ે ભનમા્ટતાઓએ 
આ દફલમ હશરે કે વરેબ ભસરીઝ તરેની સપષ્ટ જાહેરાત 
કરી નથી. પરંતુ ભનમા્ટણ કંપની સાથરે સંકળા્રેલા 
સૂત્ોએ જણાવ્ું હતું કે તાતા પદરવારની ગાથા 
એટલી ભવશાળ છે કે તરેનરે ત્ણ કલાકની દફલમમાં 

સમાવીશકવી બહુ જ અઘરી છે. ભનમા્ટતાઓ માત્ 
ઉદ્ોગ જૂથના ભબઝનરેસ નહીં પરંતુ આઝાિી પછીના 
િારતમાં કેવી રીતરે ઔદ્ોભગત ભવકાસ થ્ો તરેની 

પણ સમગ્ર વાત વણી લરેવા માગરે છે. આથી ઓછામાં 
ઓછી ત્ણ ભસઝનમાં સમગ્ર ભસરીઝ બનાવવાનું 
આ્ોજન ચાલરે છે. હજુ સુધી ભસરીઝના કલાકારો 
કે બીજી કોઈ ભવગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી.  
િનરે િુભન્ા સામરે રે િેશના મહાન અનરે લોકભપ્ર્ 
ભબઝનરેસ પદરવારની વાતો સામરે લાવી રહ્ા છે. 
સાથરે હેશટેગમાં લખ્ું છે, ધ ટાટાસ આ દફલમમાં 
ટાટા પદરવારનો ઇભતહાસ િેખાડવામાં આવશરે. જોકે 
આ દફલમ ભવશરે અન્ કોઇ જાણકારી આપવામાં 
આવી નથી.  દફલમના શૂદટંગ તરેમજ સટાસ્ટ ભવશરે પણ 
કોઇ જાણકારી હજી મળી નથી. આ દફલમની વાતા્ટ 
સીભન્ર  જના્ટભલસટ અનરે રાઇટર ભગરીર્ કુબરેરના 
પુસતક પર આધાદરત હશરે. કંપનીએ થોડા સમ્ 
પહેલા જ આ પુસતકના હક્ ખરીદ્ા હતા. 

અભિનરેત્ી અનુષકા શમા્ટ અવારનવાર પોતાની સુંિર તસવીરો સોભશ્લ 
મીદડ્ા પર શરેર કરતી રહે છે. તરે તરેના સોભશ્લ મીદડ્ા એકાઉનટ પરથી 
તરેના અંગત જીવન તરેમજ કામ સંબંભધત અપડરેટસ શરેર કરતી રહે છે. 
અભિનરેત્ી અનુષકા શમા્ટ જરેણરે મોટાિાગરે ભસમપલ લુકમાં પોતાની તસવીરો શરેર 
કરી છે, તરે હવરે તાજરેતરની તસવીરોમાં હોટ અનરે ભસઝભલંગ અવતારમાં જોવા 
મળી રહી છે. તરેની આ નવી તસવીરો ઈનટરનરેટનો પારો વધારી રહી છે. લરેટેસટ 
તસવીરોમાં અનુષકા બલરેક ફ્રનટ ઓપન ડ્રેસમાં જોવા મળી રહી છે. આ તસવીરો 
પર ચાહકો તરેમના દિલ ગુમાવી રહ્ાં છે, બોભલવૂડ સરેભલભરિટીઝ આ તસવીરો 

પરથી નજર હટાવવામાં અસમથ્ટ છે અનરે અજુ્ટન કપૂરથી લઈનરે દર્ા કપૂર 
સુધીના ઘણા સરેલરેબસ અનુષકાના આ લરેટેસટ ફોટોઝ પર ઉગ્ર કોમરેનટ કરી રહ્ાં છે.

્ુએસમાં, ટેકસાસ રાજ્માં એક 18 વર્ષી્ બંિૂકધારીએ એક પ્રાથભમક શાળામાં ગોળીબાર ક્યો 
હતો, જરેમાં 19 બાળકો સભહત 23 લોકોના મોત થ્ા હતા, જ્ારે આ ઘટનામાં ઘણા લોકો ઘા્લ 
થ્ા હતા. આ ઘટનાની ખૂબ જ ભનંિા થઈ રહી છે. આ ઘટના પર અભિનરેત્ી ભપ્ર્ંકા ચોપરા અનરે 

અમરેદરકન ભસંગર અનરે એકટ્રેસ સરેલરેના ગોમરેઝની પ્રભતભક્્ા પણ આવી છે. આ ઘટના પર ભપ્ર્ંકા 
ચોપરા િાવુક થઈ ગઈ હતી. ભપ્ર્ંકા ચોપરાએ તરેની ઇનસટા સટોરી પર એક ન્ૂઝ આદટ્ટકલ 
શરેર ક્યો છે, જરેની સાથરે અભિનરેત્ીએ લખ્ું છે કે, ‘માત્ શ્રદાંજભલ આપવાથી નહીં થા્.. બીજું 
કંઈક કરવાની જરૂર છે, આ ઘટના ખૂબ જ િુઃખિ છે.’ ભપ્ર્ંકાએ આ સાથરે એક ટુટેલા િીલની 
ઇમોજી શરેર કરી છે. અમરેદરકન ભસંગર અનરે એકટ્રેસ સરેલરેના ગોમરેઝ પણ આ ઘટના પર ખૂબ 
જ િાવુક થઈ ગઈ હતી. રાષ્ટ્રપભત જો ભબડરેનરે આ ઘટના પર શોક વ્ક્ત ક્યો અનરે 
કહ્ં કે, િેશમાં શસત્ોના વરેચાણ પર નવા પ્રભતબંધો લાિવા માટે હવરે પગલાં 
લરેવા જ પડશરે. 

્ેક્ા્માં ગોળીબારની ઘ્ના 
બાદ ભાવુક થઈ તપ્ર્ંકા ચોપરા

બોલડ િ્વીરોથી અનુષકાએ 
વધા્યો ઈન્રને્નો પારો

હંસલ મહેતાએે 17 
વર્ષથી પાર્ષનર સફીના 

સાથે લગ્ન કરાાં

મુંબઈ ઃ દફલમ સજ્ટક હંસલ મહેતાએ તરેમનાં 17 
વર્્ટથી પાટ્ટનર સફરીના હુસૈન સાથરે હવરે  લગ્ન 
કરી લીધાં છે. બુધવારે સવારે સાવ અચાનક 
કોઈ આ્ોજન ભવના જ અંગત લોકોની 
હાજરીમાં તરેમણરે એક સાિો લગ્ન પ્રસંગ પાર 
પાડ્ો હતો.  હંસલ મહેતાએ ખુિ સોભશ્લ 
મીદડ્ા પર જાણકારી આપી હતી કે, 17 

વર્્ટની પાટ્ટનરશીપ, બરે સંતાનો અનરે અમારાં 
પોતપોતાનાં સપનાંઓનરે સાકાર ક્ા્ટ 

બાિ અમરે હવરે લગ્નગ્રંભથથી જોડા્ાં 
છીએ. ભજંિગીની જરેમ જ આ 
પ્રસંગ પણ તદ્દન અના્ાસરે અનરે 
કોઈ આ્ોજન વગર જ ્ોજા્ો 

હતો. અમરે એકબીજાનરે ખરા કોલ 
આપ્ા છે પરંતુ આમ તો આ પ્રસંગનરે બાિ 

કરતાં તરે બોલવાની ક્ારે્ જરૂર પડી નથી. 
આ નાનકડા સમારોહની તસવીરોમાં હંસલ 
રિાઉન બલરેઝર અનરે ટી શટ્ટમાં સજ્જ િેખા્ છે. 

તાતા પરરવારની બિઝનેસ ગાથા એંગે વેિ બસરરઝ િનશે

િંગાળમાં પલ્લવી ડે 
પછી િીજી એબિનેત્ી 
બિરિશાની એાત્મહત્ા

કંગનાની ‘ધાકડ’નુ ચોથા 
દદવ્નુ કલેક્શન માત્ર 30 લાખ
પોતાના ભનવરેિનોના કારણરે ચચા્ટમાં રહેલી એકટ્રેસ કંગનાની દફલમ ધાકડ બોકસ ઓદફસ પર ઉંધા મોઢે પછડાઈ છે.
દફલમનુ ચોથા દિવસનુ બોકસ ઓદફસ કલરેકશન માત્ 30 લાખ રૂભપ્ા રહ્ છે.55 થી 60 કરોડ રૂભપ્ામાં બનરેલી દફલમ 

આ સપ્ાહમાં જ થી્રેટરોમાંથી ઉતરી જશરે. ઓભપભનંગ ડરેના દિવસથી દફલમ ભનરાશ કરી રહી છે. મીદડ્ા દરપોટ્ટ પ્રમાણરે 
પહેલા દિવસરે આ દફલમરે 1.2 કરોડ રૂભપ્ાની કમાણી કરી હતી. શભનવારે 1.05 કરોડ અનરે રભવવારે મૂવીની કમાણી 
98 લાખ રૂભપ્ા રહી હતી. જ્ારે સોમવારે તો આ દફલમ માત્ 30 લાખ રૂભપ્ા કમાઈ છે. આ વર્્ટની અત્ાર સુધી 
દરભલઝ થ્રેલી દફલમોમાં ધાકડનરે સૌથી મોટી ફલોપ ગણાવવામાં આવી રહી છે. ઘણા મલટીપલરેકસ અનરે ભથ્રેટરોમાં 
દફલમ ઉતારી પણ લરેવાઈ છે. મહતવની વાત એ છે કે, આ દફલમનુ જોરિાર પ્રમોશન થ્ુ હતુ. આમ છતા દફલમ 
બોકસ ઓદફસ પર ફસડાઈ પડી છે.

રામ ગાોપાલ વમામા સામો 56 લાખની ઠગાઈનાો કોસ નાંધાયાો
છેલાં કે્લાં્ વર્ષોથી રફલમોને લીધે નહીં પરંતુ સિત્રસવસિત્ર સનવેદનોના કારણે વધુ સવવાદમાં રહેતા 
રફલમ િજ્જક રામ ગોપાલ વમા્જ એક કાનયૂની કેિમાં ફિા્ા છે. તેમણે એક તેલુગુ રફલમ કંપની િાથે 56 
લાખની છેંતરસપંડી કરી હોવાની એફઆઈઆર દાખલ થઈ છે. રામ ગોપાલ વમા્જએ પોતે જેના પ્રોડ્યૂિર 
જ ન હતા એવી રફલમના નામે પૈિા લઈ લીધા હોવાનો આરોપ લાગ્ો છે. 
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જગત જમાદાર અમેરરકામાં દાયકાઓથી 
ગનકલ્ચરની પકડમાં ભેરવાયું છે. અહીં 

કોઈ પણ વયક્તિ માટે શસ્ત્ો હાથવગાં હોવાથી 
ગુસ્્ો આવતાં જ બંદૂક હાથમાં લઈને ગોળીઓ 
છોડીને કોઈને પણ મોતને ઘાત ઉતારી દે છે. 
આ ્મસ્યાથી આખુ અમેરરકા વાકેફ છે. છતાં 
આજપય્યનતના શા્કોએ માત્ તમાશો જ જોયો 
છે. ‘ગન કલ્ચર’થી મોટી ્મસ્યા યુવકોના 
મેનટલ હેલથ એટલે કે માનક્્ક સ્વાસ્્થયની છે. 

મંગળવારે ટેક્ા્ સ્ટેટના ઉવાલડેની રોબ 
એક્લમેનટરી સ્કકૂલમાં ૧૮ વર્યના ્ેલવાડોર 
રામો્ે અંધાધૂંધ ફાયરરંગ કરીને ૨૨ લોકોને 
મોતને ઘાત ઉતારી દેતા આખા અમેરરકામાં 
હાહાકાર મ્ચી ગયો છે. રામો્ે પોતાની 
દાદીને ગોળી મારી દીધી અને પછી ગન લઈને 
કારમાં બે્ીને ઉવાલડેમાં રોબ એક્લમેનટરી 
સ્કકૂલમાં ઘૂ્ી ગયો. જયાં પણ રામો્ે અંધાધૂંધ 
ગોળીબાર કરીને લાશોનો ઢગ ખડકી દીધો. આ 
સ્કકૂલ એક્લમેનટરી એટલે કે, પ્ાથક્મક શાળા 
હોવાથી અહીં ફોથ્ય ગ્ેડ ્ુધીનાં છોકરાં ભણે 
છે. આ બાળકોની ઉંમર ્ાતથી દ્ વર્યની 
વચ્ે છે. રામો્ે આવા 19 મા્ૂમ બાળકોને 
પણ કારણક્વના મોતને ઘાત ઉતારી દીધા. 
રામો્ સ્કકૂલમાં ઘૂ્તો હતો તયારે તેને રોકવાનો 
પ્યત્ન કરનારા ્ીકયુરરટી ઓરફ્રને પણ 
તેણે ગોળીઓથી છલ્ી કરી દીધો. તયારબાદ 
બાળકોને બ્ચાવવા જતાં એક ક્શક્ષિકા પણ મોતને 
ભેટયાં. રામો્ના દાદીને એર એમ્બયુલન્ દ્ારા 
હોસસ્પટલમાં લઈ જવાયાં હતાં પણ ્ારવાર મળે 
એ પહેલાં દાદી પણ મોતને ભેટયાં. ટેક્ા્માં 
બનેલી આ ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલી્ પણ 
સ્કકુલમાં પહોં્ચી પરંતુ રામો્ે તેના પર પણ 
ગોળીઓ વર્ાવી. જેને કારણે બે પોલી્ 
કમ્ય્ચારીઓને ઈજા થઈ. ્દન્ીબે એક પોલી્ે 
વળતી ગોળી મારી તેમાં રામો્ ઢળી પડ્ો 
અને એક નર્ંહારનો અંત આવયો. રામો્ે 
આ નર્ંહાર કેમ કયયો તેના કારણ અંગે હજી 
અટકળો જ છે. પરંતુ તેણે માનક્્ક ક્બમારીના 
કારણે તેણે કાળો કેર વતા્યવયો હોવાનું મનાય છે. 
કેટલાક અક્ધકારી અંગત કારણ હોવાનું પણ 
માને છે. રોબ સ્કકૂલમાં ૬૦૦ જ ક્વદ્ાથથી ભણે 
છે. તેમાંથી મોટા ભાગે એસસ્પક્નક એટલે કે 
સ્પેક્ન્ભારી લોકોનાં ્ંતાનો ભણે છે. ્ેલવાડોર 
રામો્ પણ સ્પેક્નશ મૂળનો હોવાથી કોઈની ્ાથે 
બબાલ થઈ હશે તેની અદાવતમાં ભૂલકાંની હતયા 
કરી નાંખી હોવાનો એક તક્ક પણ હાલ ્ચ્ચા્યમાં 
છે. અલબત્ત ્ેલવાડોરને કોઈની ્ાથે મગજનારી 

કે ઝગડો થયાનું બહાર આવયું નથી. એ જોતાં 
માનક્્ક ક્બમારી વધારે કારણભૂત મનાય છે.

અમેરરકાના પ્મુખ જો બાઈડને આ 
હતયાકાંડને ‘ગન કલ્ચર’ની દેન ગણાવયો છે. 
બાઈડન અમેરરકામાં ‘ગન કલ્ચર’ ખતમ કરીને 
ગન લોબી પર ક્નયંત્ણો મૂકવાની તરફેણમાં 
છે. આ હતયાકાંડને કારણે તેમને પોતાનો પષિ 
મજબૂત રીતે મુકવાની તક મળી 
છે. ઘટના બાદ તરત જ બાઈડને 
અમેરરકાવા્ીઓને ્વાલ કયયો 
હતો કે, આપણે શું કરવાની જરૂર 
છે એ ક્વ્ચારવાનો ્મય આવી 
ગયો છે. આપણે આ ્મસ્યાને કયારે દૂર કરીશું. 
વાઈ્ પ્ેક્્ડેનટ કમલા હેરર્ે પણ બાઈડનની 
વાતમાં ્ૂર પૂરાવીને આકરાં પગલાં ભરવાની 
તરફેણ કરી છે. 

હકીકતમાં અમેરરકામાં ‘ગન કલ્ચર’ મોટી 
અને ગંભીર ્મસ્યા બની રહી છે. અમેરરકામાં 
વ્તી કરતાં ગન-મશીનગન્ની ્ંખયા વધારે 
હોવાથી કોઈ પણ વયક્તિ માટે શસ્ત્ો હાથવગાં 
છે. તેના કારણે થોડો ગુસ્્ો આવે કે તરત જ 
માણ્ બંદૂક હાથમાં લઈને ધાડ-ધાડ-ધાડ 
ગોળીઓ છોડતા અ્ચકાતો નથી. ટેક્ાનની 
ઘટના પહેલી ઘટના પણ નથી કે જેમાં ક્નદયોરોએ 

જીવ ગુમાવયા હોય. આવી ઘટનાથી અમેરરકાની 
છબી પણ ખરડાઈ રહી છે. તેથી ‘ગન કલ્ચર’નો 
ખાતમો કરવા હક્થયારો પર અંકકુશ મૂકવાની 
તાતી જરૂરીયાત છે. આ ઉપરાંત યુવકોના મેનટલ 
હેલથ એટલે કે માનક્્ક સ્વાસ્્થયની ્મસ્યા 
પણ અમેરરકા માટે ગંભીર છે.  ૨૦૨૧માં 
સ્કકૂલમાં ગોળીબારની ૨૪૯ ઘટનાઓ બની 

હતી. જયારે ૨૦૨૨ના પાં્ચ મક્હના 
પતયા નથી તયાં ્ુધીમાં સ્કકૂલોમાં 
ગોળીબારની ૧૩૭ ઘટનાઓ નોંધાઈ 
્ચૂકી છે. અમેરરકાના ્ેનટર ફોર 
હોમલેનડ ડીફેન્ એનડ ્ીકયુરરટી 

દ્ારા ્ત્તાવાર રીતે આ આંકડા અપાયા છે.  
અમેરરકાની સ્કકૂલોમાં ્ૌથી ભીરણ હતયાકાંડ 
૧૬ એક્પ્લ, ૨૦૦૭ના રોજ વક્જ્યક્નયાના 
્બલેક્બગ્યમાં વક્જ્યક્નયા ટેકમાં ્જા્યયો હતો. 

૨૩ વર્યના સ્યુંગ-હ્યુઈ ્ચો નામના યુવકે 
ક્પસ્તોલથી ૩૩ ક્વદ્ાથથી અને ૪ સ્ટાફ મેમબરની 
હતયા કયા્ય બાદ પોતે આપઘાત કરી લીધો હતો. 
્ચોએ પહેલા રાઉનડમાં બે ક્વદ્ાથથીની હતયા પછી 
પોતાનો વીરડયો મૂકીને બીજા રાઉનડમાં હાહાકાર 
મ્ચાવી દીધો હતો. ફલોરરડાના પાક્કલેનડમાં 
૨૦૧૮માં ૧૪ ફેબ્ુઆરીએ ક્નકોલ્ ક્કૂઝ 
નામના ૧૯ વર્યના યુવકે પણ સ્કકૂલમાં ઘૂ્ીને 

૧૭ લોકોને યમ્દને પહોં્ચાડ્ા હતા. તેના ત્ણ 
મક્હના પછી ૧૮ મેએ ્ાનતા ફે હાઈ સ્કકૂલમાં 
૧૭ વર્યના દક્મક્ત્ પેગોત્યક્ઝ્ે ૧૦ લોકોની 
હતયા કરી હતી. રામો્ે ૨૦૧૨ના કનેસકટક 
હતયાકાંડની યાદ અપાવી છે. ઉવાલડે ક્્ટીના 
હતયાકાંડે કનેસકટકટના નયુટનમાં ્ેનડી હૂક 
એલીમેનટરી સ્કકૂલમાં થયેલા હતયાકાંડની યાદ 
અપાવી દીધી. ૧૪ ડી્ેમબર, ૨૦૧૨ના રોજ  
૨૦ વર્યના આદમ લાંઝાએ ્ેલવાડોર રામો્ની 
જેમ જ બેફામ ગોળીબાર કરીને ૨૭ની હતયા 
કરી નાંખી હતી. મૃતકોમાં ૨૦ બાળકો હતા કે 
જેમની ઉંમર ૬-૭ વર્ય હતી. બાકીના ૭ મૃતકો 
સ્કકૂલના ટી્ચ્્ય તથા અનય સ્ટાફ મેમબ્્ય હતા. 

્ેલવાડોરે સ્કકૂલમાં હતયાકાંડ ્જ્યતાં પહેલાં 
ઘરે પોતાની દાદીને ગોળી મારી દીધી હતી. 
આદમ લાંઝાએ પણ ્ૌથી પહેલાં પોતાની 
માતાની ગોળી મારીને હતયા કયા્ય પછી સ્કકૂલમાં 
પહોં્ચીને અંધાધૂંધ ગોળીબાર કયયો હતો. 
્ેલવાડોર પોલી્ના ગોળીબારમા માયયો ગયો, 
જયારે લાંઝાએ જાતે જ માથામાં ગોળી મારીને 
આપઘાત કરી લીધો હતો. નયુટન હતયાકાંડ 
અમેરરકાની સ્કકૂલોમાં થયેલો બીજો ્ૌથી 
મોટો હતયાકાંડ મનાય છે. લાંઝાએ આપઘાત 
કરી લીધો હોવાથી તેણે હતયાકાંડ કેમ કયયો એ 
રહસ્ય તેની ્ાથે જ જતું રહ્યું પણ તપા્માં 
બહાર આવેલું કે, લાંઝાને આસ્પેજ્યર ્ીનડ્ોમ 
નામની માનક્્ક ક્બમારી હતી.  અમેરરકાના 
્ેનટ્્ય ફોર ડીક્્ઝ કંટ્ોલ એનડ પ્ીવેનશનના 
તાજેતરના ્વવેમાં તારણ નીકળયુ છે કે, 
અમેરરકામાં હાઈસ્કકૂલના ૩૭ ટકા ક્વદ્ાથથી 
માક્ન્ક રોગોના ક્શકાર છે. ૧૮ વર્યથી ૨૫ 
વર્યના યુવાનોમાં તો આ પ્માણ ૪૯ ટકાની 
આ્પા્ છે. કોલેજના ક્વદ્ાથથીઓમાં માનક્્ક 
અસ્વસ્થતાનું પ્માણ બહુ ઉં્ચું છે. અમેરરકામાં 
યુવાનો અ્લામતી-ભય, હતાશા અને અંગત 
્ંબધોની ્મસ્યાઓથી ્ૌથી વધારે પીડાય 
છે. અમેરરકામાં મુતિ માહોલ છે તેથી નાની 
ઉંમરથી છોકરા-છોકરીઓ વચ્ે ્ંબંધો બંધાય 
છે. અપરરપક્વતાના કારણે મોટાભાગના ્ંબંધો 
લાંબુ ટકતા નથી. તેથી ્ંબંધો ્ચાલુ હોય 
તયારે ્ંબંધ તૂટી તો નહીં જાયને એવી ્તત 
અ્ાલમતીની લાગણી યુવાઓ અનુભવે છે. 
બ્ેક-અપ થાય તયારે હતાશા આવે છે. યુઅે્ની 
સ્કકૂલોમાં કાઉન્ેક્લંગ ્ક્હતના રસ્તા અપનાવાય 
છે, માનક્્ક રોગોના ક્નષણાતો દ્ારા બાળકોને 
માનક્્ક સ્વાસ્્થયના ્ામૂક્હક પાઠ ભણાવાય 
છે. પણ તેનાથી બહુ ફરક પડતો નથી.

ટેકસાસમાં યુવાન દ્ારા સર્જાયેલા હત્ાકાંડે સમગ્ર અમેરરકાને હચમચાવી દીધું

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

USમાં હત્રાકાંડઃ અસ્વસ્થ મરાનસસકતરા જ્વરાબદરાર

હત્ાકાંડ સરજાનારાે યુવાન માનસસક રીતે અસ્વસ્થ હાેવાનાે તકજા  
રરૂ થયાે, ર્ે બાઈડને હત્ાકાંડને ‘ગન કલચર’ની દેન ગણાવી તાે 

વાઈસ પ્ેસસડેન્ટ કમલા હેરરસે અાકરાં પગલાં ભરવાની તરફેણ કરી
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સંવેદનાના ભોંકાય છે છાતીએ શૂળા
તયારે,

માણસ ગોતે છે શબદોનાં શહેરમાં સથવારા પણ...
બિચારો માણસ...!

સથવારાનાં સાથમાં એવડો ને એટલો 
અથડાય કે,

તેની સંવેદનાઓ પરરણમતી જાય છે વેદનામાં ને,
બિચારો માણસ. ..!

ભૂલો પડતો જાય છે શબદોનાં શહેરમાં.
શબદોના સાથ

કે પછી...
સાથમાં શબદો

શબદોનાં શહેરમાં
કે પછી ...

શહેરમાં શબદો!!!
બિચારો માણસ...!
ભૂલો પડતો જાય છે.
ફૂલો શોધે સુગંધ, 
સુગંધ શોધે ફૂલ

શું બિચારો માણસ...
શોધે સંવેદનાના સૂર એ જ એની ભૂલ !

સંવેદનાનાં સૂરમાં
વેદનાની વેદીમાં
શબદોનાં શહેરમાં

માણસ માણસને શોધે !
માણસ માણસને શોધે !

પણ... શું ...!
પોતે માણસ રહ્ો છે ખરો !

કે તે માણસમાં માણસ શોધે !
માણસનો ખાલીપો શૂનયવત્
માણસની સંવેદના શૂનયવત્

કે પછી...
પોતે શૂનયવત્

કદાચ...
તેથી જ ...

શૂનયવત માણસ ખોવાયો ખાલીપામાં
સંવેદનાઓ પરરણમી વેદનામાં

ને પછી...
આખેઆખું શબદોનું સમૃદ્ધ શહેર િનયું 

ખાલીખમ્
માણસ રહ્ો યથાવત્ ને,

માણસનું મૌન િનયું ભારેખમ ...!

શીર્ષક : સંવેદના
કવબયત્ી : બહના મોદી

નેટવર્ક-એટેચ્ડ સટટોરેજ (NAS) 
એ ફાઇલ-લેવલ સટટોરેજ આરર્કટેક્ચર 
છે. જે સંગ્રહિત ્ડેટાને નેટવર્કવાળા 
ર્ડવાઈસ માટે વધુ સુલભ બનાવે છે. 
NAS - નેટવર્ક-એટેચ્ડ સટટોરેજ, 
SAN - સટટોરેજ એરરયા નેટવર્ક અને 
DAS - ્ડાયરેકટ-એટેચ્ડ સટટોરેજ 
એમ ૩ મુખય સટટોરેજ આરર્કટેક્ચર 
છે. NAS નેટવર્કને હબલટ-ઇન 
હસકયટોરરટી, મેનેજમેનટ અને ફટોલટ 
ટટોલરનટ ક્ષમતાઓ સાથે સટટોરેજ 
માટે હસંગલ એકસેસ પટોઈનટ 
આપે છે. ટૂંરમાં રંપની પટોતાના 
્ડેટાનટો બેરઅપ લેવા માટે NAS 
ર્ડવાઈસનટો ઉપયટોગ રરે છે.

ASUSTOR નેટવર્ક-
એટેચ્ડ સટટોરેજ (NAS) 
ર્ડવાઈસ ્ડે્ડબટોલટ રેનસમવેરના 
હિરાર બનયા છે. આજ રીતે 
QNAP NAS ર્ડવાઈસ પર 
પણ સમાન એટેર થયા છે. એટેરથી 
બચવા માટે રંપનીએ ફમ્મવેર અપ્ડેટસ 
(ADM 4.0.4.RQO2) બિાર 
પાડ્ા છે. વધુમાં રંપની યુઝસ્મને ્ડેટા 
સુરહક્ષત રાખવા માટે સૂચવે છે રે 
યુઝસસે પાસવ્ડ્મ બદલવટો, પાસવ્ડ્મમાં 

આલફાનયુમેરીર અને સપેહિયલ 
રેરેકટરનટો ઉપયટોગ રરવટો, ર્ડફૉલટ 
HTTP અને HTTPS પટોટસ્મ 
બદલવા જે 8000 અને 8001 છે, 
વેબ સવ્મર પટોટસ્મ બદલટો જે ર્ડફટોલટ 
પટોટ્મ 80 અને 443 છે, ટહમ્મનલ/
SSH અને SFTP સેવાઓનટો તમે 
ઉપયટોગ ન રરતા 
િટોવ તટો તેવી 

અનય સેવાઓને બંધ 
રરટો અને હનયહમત બેરઅપ 
લટો અને ખાતરી રરટો રે બેરઅપ 
અપ ટુ ્ડેટ છે.

રેનસમવેર એટેર મુખયતવે ADM 
OS થી ચાલતા NAS ર્ડવાઈસ 
જેમાં AS5104T, AS5304T, 

AS6404T, AS7004T, 
AS5202T, AS6302T, અને 
AS1104T મટો્ડલસનટો સમાવેિ થાય 
છે. QNAP NAS ર્ડવાઈસને  
ટાગસેટ બનાવતા ઘૂસણખટોરટોની જેમ 
જ જોખમી િેરસ્મ દાવટો રરે છે રે તેઓ 
ASUSTOR NAS ર્ડવાઈસને 

એન્નરિપટ રરવા માટે િૂનય-
રદવસની નબળાઈનટો 

ઉપયટોગ રરી રહાં 
છે. NAS ર્ડવાઈસનટો 

ઍકસેસ પુનઃપ્ાપ્ત રરવા માટે 0.03 
હબટરટોઇનસ ($1,150) ચૂરવવાની 
માંગણી રરે છે.

રેનસમવેર ઓપરેટરટોએ 
ASUSTOR માટેના એર અલગ 

સંદેિમાં જણાવયું િતું રે જો રંપનીએ 
50BTCની રુલ ચુરવણી માટે 
યુહનવસ્મલ ર્ડહરિપિન રી વેચવા ઉપરાંત 
7.5BTCની હબટરટોઈન ચુરવણી 
રરવી િટોય તટો તેઓ ખામીની હવગતટો 
િેર રરવા તૈયાર છે.

ઉપયટોગમાં લેવાતી સુરક્ષા 
નબળાઈની ચટોક્કસ હવગતટો સપષ્ટ 
નથી. પરંતુ એવી િંરા છે રે એટેર 
વેકટર EZ રનેકટ સુહવધામાં 
ખામી સાથે સંબંહધત છે. જે NAS 
ર્ડવાઈસના ઍકસેસની મંજૂરી આપે 
છે.

રંપની જણાવે છે રે જે યુઝસ્મના 
NAS ર્ડવાઈસ પર રેનસમવેર એટેર 
થઈ ચુકયટો છે તેને પટોતાના NAS 
ર્ડવાઈસમાં ઇથરનેટ નેટવર્ક રેબલને 
અનપલગ રરવટો, પાવર બટનને ત્રણ 
સેરન્ડ માટે દબાવીને અને પર્ડી 
રાખીને તમારા NASને સુરહક્ષત રીતે 
બંધ રરવું, તમારા NAS ને પ્ારંભ 
રરિટો નિીં રારણ રે આ તમારટો ્ડેટાને 
એનહરિપટ રરી દેિે. વધુમાં રંપની ફટોમ્મ 
ભરવા રિે છે જેથી તે તમારા ્ડેટાને 
રીરવર રરી િરે.

beinghumanmj

આજરાલ મૉ્ડન્મ લાઈફસટાઈલ, વેસટન્મ રલચર ફૂ્ડ, રસરત 
હવનાની સેરન્ડરી લાઈફસટાઈલથી અનેર િારીરરર સમસયા 
ઊભી થાય છે. ખાસ રરીને મહિલાઓમાં પ્ેગ્નનસી બાદ વેરીરટોઝ 
વેઈનસની સમસયા બિુ રટોમન છે તટો આવટો જાણીએ વેરીરટોઝ 
વેઈનસનાં રારણટો અને તેનાથી બચવાનાં સટોનેરી સૂચનટો.

કેમ થાય છે વેરીકોઝ વેઈનસ ?
• મેર્ડરલ ભાષામાં વેરીરટોઝ એટલે હિહથલતા અને વેઈનસ 

એટલે હિરા. વેરીરટોઝ વેઈનસની અંદર વાલવની હસસટમ છે તે 
રટોઈ રારણસર નબળી પ્ડી જાય છે અને હિહથલતા આવતા 
રક્તપ્વાિ રટોરાઈને નસટો ફૂલવા લાગે છે.

• ગભા્મવસથા દરહમયાન ગભ્મના પ્ેિર તેમજ િટોમમોનસના 
થતાં Drastic Changes તેમજ પ્સૂહત બાદ એમાય 
હસઝેરરયન ર્ડહલવરી થયા પછી આવતી મેદન્સવતા વેરીરટોઝ 
વેઈનસનું રારણ બને છે.

• જે મહિલાઓનું વજન રટોઈ રારણસર વધુ છે, જેમનટો 
BMI 30 રે તેથી વધુ છે તેમને આ થવાનું જોખમ બમણું છે.

• વધતી જતી ઉંમર, બેઠા્ડુ જીવન, મેનટોપટોઝ અને 
વારસાગત વેરીરટોઝ વેરીઈનસનાં co-factor છે.

• જે મહિલાઓને સતત ઊભા રિેવાની જોબ છે, જેમ રે, 
સેલસ, નહસિંગ, સુપરવાઈઝર વગેરે.

વેરીકોઝ વેઈનસનાં લક્ષણો
• વેરીરટોઝ વેઈનસ એ મહિલાઓ માટે એર cosmetic 

concern પણ છે. • પગની નસટોમાં સૂજી ગયેલી અથવા 
વળી ગયેલી, ભૂરા અથવા તટો Purple રલરની દેખાતી અથવા 

પગની ચામ્ડીની નીચે ઝીણી ઝીણી નસટોનું જા્ડું દેખાવું. • લાંબા 
સમય સુધી ઊભા અને બેસી રિેવાથી સટોજો વધવટો. • પગમાં 
દુખાવટો અથવા ભારેપણાનટો અનુભવ થવટો. • જૂના રેસીસમાં 
વેઈનસ તૂટવાને રારણે ચામ્ડી ઉપર ચાંદાં પ્ડવાં તેમજ અમુર 
ભાગટોમાં જયાં ચામ્ડી સૂરી થાય તયાં ખંજવાળ આવવી.

વેરીકોઝ વેઈનસથી આ રીતે િચો
• હનયહમત 30થી 45 હમહનટ િારીરરર રસરત જેમ રે, 

વટોરરંગ, જોહગંગ, ન્સવહમંગ વગેરે • વજન મૅનટેન રાખવું તેમજ 
BMI 25થી વધવા દેવટો નિીં. • સતત ઊભા રિેવાનું ટાળવું 
તેમજ દર અ્ડધા રલારે પગની મૂવમેનટ રરવી. • િાઈ હિલસ 
ફૂટવેરનટો ઉપયટોગ ટાળવટો. • સૂતી વખતે પગની નીચે એર 
રે બે ઓહિરાં રાખવાથી સટોજો અટરાવી િરાય છે. • રદવસ 
દરહમયાન compression stockings મટોજાનટો ઉપયટોગ 
રરવાથી આ સમસયા મિદઅંિે ઓછી થાય છે.

મહિલાઓને પ્ેગનન્સી રહ્ા બાદ 
થતસી ્મસ્ાાઃ વેરીકોઝ વેઈન્

	એક	ચમચી	 તુલસીનો	 રસ	 પીવાથી	ઊલટી	
બંધ	થાય	છે.
	હેડકીને	રોકવા	થોડી	વાર	શ્ાસ	રોકાય	તો	
તો	રોકી	રાખવાથી	હેડકી	બંધ	થશે.
	તુલસી	મોંમા	રાખી	ચાવવાથી	મુખદુર્ગંધ	દૂર	
થાય	છે.
	સામાનય	 ઊલટીને	 શાંત	 કરવા	 એક	 કપ	
ટામેટાનો	 રસ,	 સાકર,	 એલચી,લવવંર્	
તથા	 મરીનો	 ભૂક્ો	 ભેળવી	 પીવું.	 ઊલટી	
બંધ	 થશે	 તેમજ	 પેટમાં	 થતી	 ર્રબડ	 તથા	
ર્ભરામણથી	પણ	છૂટકારો	મળશે.
	સતનપાન	 કરાવતી	 માતાને	 ર્ાજરનો	 રસ	
માફક	આવતો	 હોય	 તો	 વનયવમત	 પીવાથી	
દૂધ	વધુ	આવે	છે.	
	ચમેલીના	 પાનનો	 રસ	 પર્ની	 એડીની	

ફાટેલી	 તવચા	 પર	 લર્ાડવાથી	 રાહત	 થાય	
છે.
	ઉનાળામાં	 નસકોરીની	 તકલીફથી	 રાહત	
પામવા	 કોથમીરના	 પાનનો	 રસ	 સૂંઘવો	
તેમજ	કોથમીરને	વાટી	કપાળ	પર	લર્ાડવી.
	એવસડડટીથી	 રાહત	 પામવા	 દૂધ	 પીવું.તેમજ	
ફળોના	 રસ	 તરીકે	 ર્ાજર,પાલક	 તથા	
કોબીનો	રસ	પીવો.
	દૂધ	 સાથે	 પાકેલી	 કેરીનું	 સેવન	 કરવાથી	
વીય્યવૃવધિ	થાય	છે.
	ભોજનમાં	પાકેલી	કેરીનો	સમાવેશ	કરવાથી	
હેમોગલોવબન	વધે	છે.
	ખીલ	પર	ચણાનો	લોટ	તથા	દહીંનું	 વમશ્રણ	

૧૦	 વમવનટ	 લર્ાડી	 રાખી	 ચહેરો	 ધોવાથી	
ખીલમાં	લાભ	થાય	છે.	અને	ચહેરાની	કાંવત	
વધે	છે.
	ર્ળું	 ખરાબ	 થઇ	 ર્યું	 હોય	 કે	 બોલવામાં	
તકલીફ	 થતી	 હોય	 તો	 ૧૦-૧૨	 તુલસીના	
પાન	ચાવવાથી	ફાયદો	થાય	છે.
	સંતરાની	 છાલની	 પેસટ	 બનાવી	 શરીરે	
લર્ાડવાથી	 સામાનય	 તવચા	 રોર્માં	 રાહત	
થાય	છે.
	પ્રસૂતાને	 મખાણાનો	 હલવો	 ખવડાવવાથી	
શવતિ	મળે	છે.
	દૂધ	અને	દહીંને	સમાન	માત્ામાં	લઇ	શરીરે	
માવલશ	કરવાથી	તવચા	વનખરે	છે.
	ચારોળીને	દૂધ	સાથે	વાટી	લર્ાડવાથી	તવચા	
ચમકીલી	થાય	છે.

અપનાવો આ ઘરેલું ટીપ્સ

આ� રીતે કર�ે પરફેક્ટ 
સમક�ેણ�સન

તમે જોયું હશે તો અમુકવાર મોટાભાગની સ્ત્ીને ટટ્ાર 
બેસવાની આદત નથી હોતી. એટલા ફેલાઈને 
બેસવા ટેવાયેલા છીએ કે સમય જતાં કરોડરજ્ુ 
વળી જતી હોય છે, નોમ્મલ બેઠેલી કોઇપણ 
સ્ત્ીને તમે જોશો તો તે તમને થોડી વાંકી વળી ગઇ હોય એમ બેસેલી જ 
નજરે ચડશે. કરોડરજ્ુ વળી ન જાય તે માટે રોજ સમકોણાસન કરો. 
આ આસન કરવાથી કરોડરજ્ુની સમસ્યા નહીં થાય.

સમકોણાસનના ફાયદા
• આ આસન કરવાથી શરીરમાં 
ફલેક્સબબબલટી આવવાની સાથે 
કરોડરજ્ુમાં પણ સુધારો થાય છે. 
• આ આસન કરવાથી કમરની 
નીચેનો ભાગ મજબૂત બને છે અને 
ગળાનો દુખાવો દૂર થાય છે. • આ 
આસન પગની સાથેસાથે આખા 
શરીરના સ્ાયુઓને તણાવમુક્ત 
કરવા માટેનો બેસ્ટ ઉપાય છે. • 
શારીરરક તણાવને દૂર કરવા તથા 
શારીરરક સંતુલન બનાવવા માટે 
આ આસન ઘણું યોગય માનવામાં 
આવે છે. 

સમકોણાસનની રીત
• પહલેા ંયોગમટે પર સીધા કરો. 
• હવ ેતમારા બનં ેહાથ ઉપર તરફ 
લઈ જાઓ. • હવ ેશરીરન ેકમરના 
ભાગથેી વાળી 90 રડગ્ી સધુી નમવુ.ં 
• ધયાન રાખો ક ે તમારા ઘૂટંણ 
વળવા ન જોઈએ અન ે બનં ે હાથ 
સામ,ે જયાર ે નજર જમીન તરફ 
રાખવી. • આ દરબમયાન તમારે 
ઊડંા શ્ાસ લતેા રહવેુ.ં • લગભગ 
30-40 સકેનડ સધુી આ પોબિશનમાં 
રહવેાનુ ં છ.ે • તયારબાદ હાથને 
નીચ ે કરી સામાનય અવસ્થામાં 
ઊભા થઈ જાઓ.

NAS ર્ડવાઈસ ઉપર રેનસમવેર એટેર
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8 જિલ્લામલાં બનશે નવલા 
ચેરિટી કચેિી ભવન

ગાંધીનગર
મુખ્યમંત્ી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગલાંધીનગિથી રૂ. 22 

કિોડનલા કુલ ખચચે નવલા જનમલામાણ પલામનલાિલા 8 ચેરિટી 
ભવનોનલા ઈ-ખલાતમૂરમાત સંપન્ન ક્યલામા રતલા. આ નવલા 
ચેરિટી કચેિી ભવનો ગીિ સોમનલાથનલા- વેિલાવળ, 
બોટલાદ, અિવલ્ીનલા મોડલાસલા, સુિેન્દ્રનગિ, ભૂિ, 
લુણલાવલાડલા, જરંમતનગિ અને મોિબીમલાં જનમલામાણ 
પલામવલાનલા છે. મુખ્યમંત્ીએ િલાજ્યનલા ચેરિટી તંત્ને 
4 કિોડ િેટલલા ડોક્યુમેન્ટસનલા રડજિટલલાઈઝેશનની 
ભગીિથ કલામગીિી પૂણમા કિવલા મલાટે આ અવસિે 
અજભનંદન પણ પલાઠવ્યલા રતલા. આ િેકોડમાનું 
રડજિટલલાઈઝેશન થવલાથી રવે લોકોને ઘિે બેઠલા પોતલાનલા 
ટ્રસટની મલાજરતી મળી િરેશે. વડલાપ્રધલાન નિેન્દ્ર મોદીએ 
આપેલલા રડજિટલ ઈન્ડી્યલાનલા સંકલપને પલાિ પલાડવલામલાં 
ચેરિટી તંત્નલા ્યોગદલાનની તેમણે સિલારનલા કિી રતી. 

સાડા ચાર દાયકા બાદ જૂના સચચવાલયનું 
રૂ. 4 અબજના ખચચે રર-ડેવલપમેન્ટ કરાશે

ગાંધીનગર 
િુનલા સજચવલાલ્યનલા રલાલનલા દેખલાતલા ગેરૂઆ 

િંગનલા િનવલાણી સટલાઇલનલા બલોક આવતલા 
રદવસોમલાં ઇજતરલાસનલા પલાને િરી િવલાનલા 
છે. ૪૬ વરમા બલાદ િુનલા બલોકસને રટલાવીને 
નવલા બલાંધવલાની રૂજપ્યલા ૪ અબિનલા ખચમાની 
્યોિનલા રલાથ ધિલાવલાની છે. િુનલા સજચવલાલ્યનલા 
િી-ડેવલપમેન્ટનો મલાસટિ પલલાન તૈ્યલાિ કિી 
દેવલા્યો છે. તેમલાં રલાલનલા ૧૯ બલોકને મલાત્ આઠ 
બલોકમલાં સમલાવી દેવલાશે, િે નવ મિલલાનલા રશે. 
િેમ નવલા બલોક બનતલા િશે, તેમ તેમ િુનલાને 
રટલાવી પણ દેવલાશે.

િુનલા સજચવલાલ્યનલા બલોકસનલાં બલાંધકલામ તેની 

આ્યુસ્ય મ્યલામાદલા પુિી થવલાનલા આિે પરોંચી ગ્યલાં 
છે. ત્યલાિે આ જવશલાળ કેમપસમલાં સેકટિ ૧૦મલાં 
બલાંધવલામલાં આવેલલા કમમા્યોગી ભવનની િેમ 
કલાટખૂણ આકલાિનલા નવલા આઠ બલોક એક પછી 
એક બલાંધવલાનો જનણમા્ય સિકલાિ દ્લાિલા કિવલામલાં 
આવ્યો છે. આ પૈકીનલા બે બલોકનું બલાંધકલામ 
રૂજપ્યલા ૧૦૦ કિોડનલા ખચચે નજીકનલા સમ્યમલાં 
િ શરૂ કિવલા મલાટે ઇિનેિી પલાંખ દ્લાિલા તૈ્યલાિી 
કિવલામલાં આવી િરી છે. આખલા કેમપસનો નવો 
લે આઉટ પલલાન તૈ્યલાિ કિવલામલાં આવી િહ્ો છે. 
દિેક બલોકનલા બલાંધકલામ પલાછળ રૂજપ્યલા ૫૦ લલાખ 
ઉપિલાંતનો ખચમા થવલાનો રોવલાથી ૪૦૦ કિોડનલા 
ખચમાનો અંદલાિ મુકવલામલાં આવ્યો છે.

અમદલાવલાદમલાં ઓગસટ 
સુધીમલાં મેટ્રો ટ્રેન દોડશે

અમદાવાદ
અમદલાવલાદમલાં મરતવકલાંક્ી મેટ્રો િેલ પ્રોિેકટનો 

પ્રથમ તબક્ો ઓગસટ સુધીમલાં સંપૂણમા કલા્યમાિત્ 
થઇ જા્ય તેવી સંભલાવનલા છે. અમદલાવલાદ મેટ્રો 
િેલ પ્રોિેકટ ફેઝ-૧મલાં નોથમા-સલાઉથ અને ઈસટ-
વેસટ એમ બે કોરિડોિ છે. િેમલાં નોથમા-સલાઉથ 
કોરિડોિ ગ્યલાસપુિ ડેપોથી મોટેિલા અને ઈસટ-વેસટ 
કોરિડોિ થલતેિમ ગલામથી વસત્લાલ ગલામનો છે. 
તલાિેતિમલાં ગ્યલાસપુિ ડેપોથી મોટેિલા મેટ્રો સટેશન 
સુધી મેટ્રો ટ્રેનની ટ્રલા્યલ રલાથ ધિલાઇ રતી. આ 
ટ્રલા્યલ દિજમ્યલાન મેટ્રો ટ્રેન એપીએમસી, જીવિલાિ, 
િલાજીવનગિ, શ્ે્યસ, પલાલડી, ગલાંધીગ્લામ, િૂની 
રલાઇકોટમા, ઉસમલાનપુિલા, જવિ્યનગિ, વલાડિ, 
િલાણીપ, એઇસી, સલાબિમતી મેટ્રો સટેશનથી પસલાિ 
થઇને મોટેિલા મેટ્રો સટેશને પરોંચી રતી.

અમદાવાદ
સેન્ટ્રલ બ્યુિો ઓફ ઇન્વેસસટગેશનને 

ગુિિલાતનલા િ આઈએએસ અજધકલાિી 
એ.કે. િલાકેશ દ્લાિલા આપવલામલાં આવેલી 
લેજખત ફરિ્યલાદને આધલાિે આઈએએસ 
અજધકલાિી કનરકપજત િલાિેસ સલામે પગલલાં 
લેવલામલાં આવ્યલા છે. આઈએએસ એ.કે. 
િલાકેશની ફરિ્યલાદમલાં કનરકપજત િલાિેશે 
શસત્નલા લલાઈસન્સ ઇશ્યૂ કિી આપવલા 
મલાટે, સિકલાિી િમીન ગેિકલા્યદેસિ 
લલાભલાથથીઓને નલામે ટ્રલાન્સફિ કિી આપવલા 
મલાટે તથલા સિકલાિી િમીન પિ દબલાણ 
કિનલાિલાઓને નલામે િમીન કિી આપવલા 
મલાટે તથલા વન જવસતલાિની અનલામત 

િમીન વન જવભલાગની મંિૂિી જવનલા િ 
ભલાડે આપી દેવલા મલાટે લલાંચ લીધી રતી. 
ગુિિલાતનલા એરડશનલ ચીફ સેક્ેટિી 
આઈએએસ એ.કે. િલાકેશે ૨૭મી 
રડસેમબિ ૨૦૨૧નલા રદનેસ ભલાિત 
સિકલાિને એક ફરિ્યલાદ આપવલામલાં આવી 
રતી. કે. િલાિેશે ૨૭૧થી વધુ આમસમા 
લલાઈસન્સ ઇશ્યૂ ક્યલામા રોવલાનું તપલાસમલાં 
બરલાિ આવ્યું છે. તેમલાંથી ૩૯ લલાઈસન્સ 
ધલાિકો અંગે નેગેટીવ રિપોટમા રોવલા છતલાં્ય 
તેમને લલાઈસન્સ આપી દીધલા રતલા.

આમ ગુનલાઈત પ્રવૃજતિ કિનલાિલાઓ 
સલાથેની સલાઠગલાંઠમલાં તેમણે ગેિકલા્યદે 
કૃત્યો કિીને લલાંચ લીધી રતી. આ 

કૌભલાંડમલા ંકિવલામલાં આવેલલા આક્ેપ 
મુિબ કે. િલાિેશે આમમા લલાઈસન્સ 
મલાટે મથુિભલાઈ સલાકરિ્યલા પલાસે રૂલા. ૩ 
લલાખ િોકડેથી અને ૪૯,૦૦૦નલા બે 
રપ્લા સુિતનલા મેસસમા જિન્સ કોનમાિનલા 
સલા્યેદપુિલાની બેન્ક ઓફ બિોડલાનલા 
એકલાઉન્ટમલાં લીધલા રતલા. આ મુદ્ે 
સીબીઆઈની તપલાસનલા અરેવલાલમલાં 
બરલાિ આવેલી જવગતો િુદી છે. 
સીબીઆઈની તપલાસમલાં બરલાિ આવ્યું છે 
કે મેસસમા જિન્સ કોનમાિનલા િફીક મેમણે 
મથુિભલાઈને ડ્ેસ મરટરિ્યલનલા કિેલલા 
વેચલાણનલા જબલ પેટે આ િકમ તેનલા 
ખલાતલામલાં િમલા કિલાવલાઈ રતી. 

ભ્રષ્લાચલાિનલા કેસમલાં કે. િલાિેશ સલામે CBIની ફરિ્યલાદ
અમદાવાદ

નવલા નિોડલા જવસતલાિમલાં મનોરિ 
જવલલા ચલાિ િસતલા પલાસે જચત્કૂટ આવલાસ 
્યોિનલામલાં િરેતલા લક્મીબરેન સુિેશભલાઇ 
પટણી (ઉ.વ.૨૮)એ પજત સુિેશભલાઇ 
જવઠ્ઠલભલાઇ પટણી સજરત સલાત લોકો 
સલામે કૃષણનગિ પોલીસ સટેશનમલાં 
ફરિ્યલાદ નલાંેધલાવી છે કે તલા.૧૨નલા િોિ 
ફરિ્યલાદી મજરલલા પજત સલાથે અજનલ 
સટલાચમા િોડ ઉપિ  કલાકલાનલા છોકિલાનલા લગ્ન 
ગ્યલા રતલા અને પજત દલારુ પીને િેેમ ફલાવે 
તેમ ગલાળો બોલતલા રોવલાથી ઘિે લઇને 
આવ્યલા રતલા. ઘિે આવીને મજરલન ેમલાિ 
મલાિીને કલાનની બુટ્ી ખેચતલા કલાન કપલાઇ 
ગ્યો રતો. દવલાખલાનલા લઇ િતલાં દસ 

ટલાંકલા આવ્યલા રતલા, િજા લઇને જપ્યિમલાં  
પલાશ્વનલાથ  સેન્ટિ ખલાતે ગ્યલા રતલા પજત 
ત્યલાં આવીને જપતલાને ગળો બોલતલા રતલા 
અને જાનથી મલાિી નલાખવલાની ધમકી 
આપતો રતો. િેથી મજરલલા પોતલાનલા 
ઘિે આવી ગઇ રતી અને તલા.૨૦નલા 
િોિ બપોિે ઘિે આવીને જો્યું તો તલાળું 
તોડીને ઘિનલા તમલામ સલામલાન લઇ 
ગ્યલા રતલા. સલાસુનલા ઘિે ગ્યલા તો ત્યલાં 
ગડદલાપલાટુનો મલાિ મલા્યયો રતો. સલાસિીનલા 
લલાકો મજરલલાને મલાિ મલા્યયો રતો. 
સલાસિીવલાળલાએ જપ્યિનલા સભ્યો ઉપિ 
પણ રુમલો ક્યયો રતો. રદ્યિે મજરલલાની 
કલાકીને ધલારિ્યું મલાિતલાં બે  આંગળી કપલાઇ 
ગઇ રતી.

પચિએ પત્ીનો કાન કાપયો અને રદયરે 
ધારરયું મારિા મચિલાની આંગળી કપાઇ નેગેટીવ રિપોટમા રોવલા છતલાં અજધકલાિીઅે ૩૯ આમસમા લલાઈસન્સ ઇશ્યૂ ક્યલામા

અમદાવાદ
ચોમલાસલા અગલાઉ ગુિિલાતને મલાથે િળસંકટ 

ઘેિલા્યું છે. ગુિિલાતનલા િળલાશ્યોમલાં રલાલમલાં 
મલાત્ ૪૪.૯૧% િળસતિ છે. િેમલાં ઉતિિ 
ગુિિલાતમલાં મલાત્ ૧૩.૧૯% જ્યલાિે કચછમલાં 
મલાત્ ૧૫.૩૬% િ િળસતિ િહ્ં છે. આમ, 
ઘટતલા િળસતિથી જચંતલાનલા વલાદળો ઘેિલા્યલા છે.

ગુિિલાતનલા િળલાશ્યોમલાં પલાંચમી એજપ્રલ 
સુધીમલાં ૫૨.૯૩% િળસંગ્ર રતો. િેમલાં દોઢ 
મજરનલામલાં ૭ ટકલા િેટલો ઘટલાડો નોંધલા્યો છે. 
પલાંચ એજપ્રલની િ સસથજતએ ઉતિિ ગુિિલાતનલા 
૧૬ િળલાશ્યોમલાં ૧૬.૧૬%, મધ્ય ગુિિલાતનલા 
૧૭ િળલાશ્યોમલાં ૪૯.૬૮%, દજક્ણ 
ગુિિલાતનલા ૧૩ િળલાશ્યોમલાં ૬૮.૦૩%, 

સૌિલાષ્ટ્રનલા ૧૪૧ િળલાશ્યોમલાં ૪૬.૩૯% 
જ્યલાિે કચછનલા ૨૦ િળલાશ્યોમલાં ૨૩.૨૨% 
િળસંગ્ર રતો. િેની સિખલામણીએ રલાલ ઉતિિ 
ગુિિલાતમલાં ૧૩.૧૯ ટકલા, મધ્ય ગુિિલાતમલાં 
૩૮.૯૫ ટકલા, દજક્ણ ગુિિલાતમલાં ૫૨.૦૬ ટકલા, 
કચછમલાં ૧૫.૩૬ ટકલા અને સૌિલાષ્ટ્રમલાં ૩૦.૦૩ 

ટકલા િળ સંગ્ર છે. આમ, ચોમલાસું મોડું બેસે 
તેવી સસથજતમલાં ગુિિલાતમલાં િળસંકટ વધુ ઘેરું 
બની શકે છે.

ગુિિલાતનલા પલાંચ િળલાશ્યો રલાલમલાં એવલા છે 
જ્યલાં િળસંગ્ર ૨૦ ટકલાથી પણ ઓછો છે. 
િેમલાં જસપુ, રલાથમજત, બ્રહ્લાણી, દલાંજતવલાડલા, 
ઉંડ-૧ અને વલાત્કનો સમલાવેશ થલા્ય છે. 
બનલાસકલાંઠલાનલા જસપુમલાં મલાત્ ૦.૪૪%નો 
િળસંગ્ર િહ્ો છે. ગુિિલાતનલા અન્્ય મોટલા 
ડેમમલાંથી શેત્ુંજીમલાં ૩૨.૬૨%, ધિોઇમલાં 
૧૭.૮૫ ટકલા, મચછુ-૧મલાં ૨૩.૩૯ ટકલા, મચછુ-
૨મલાં ૫૫.૯૫ ટકલા, કિિણમલાં ૬૦.૯૬ ટકલા, 
ભલાદિમલાં ૪૧.૯૩ ટકલા, દમણગંગલામલાં ૪૨.૩૧ 
ટકલા અને ઉકલાઇમલાં ૫૨.૬૯ ટકલા િળસંગ્ર છે.

ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છમાં 16 ટકાથી પણ ઓા�છા� જળસંગ્રહ : સરદાર સરા�વરનું જળસતર ઘટીન� હવ� 51%
ચોમલાસું વરેલું નરીં અલાવે તો િલાજ્યમલાં િળસંકટ જનજચિતિલાજ્યમલાં મધમલાખી ઉછેિનલા 3800 

બગીચલા, 150 ટન મધનું ઉતપલાદન
રાજકો્ટ

સૌિલાષ્ટ્રનલાં ગ્લામીણ જવસતલાિોમલાં સવિોિગલાિી અથચે 
મધમલાખી ઉછેિની પ્રવૃજત આગળ વધી િરી છે. જામનગિ 
ઉપિલાંત સુિેન્દ્રનગિ, ભલાવનગિ અને મોિબી રળવદમલાં 
પ્રગજતશીલ ખેડૂતો મધમલાખી ઉછેિી મધ ઉતપલાદન ક્ેત્ે 
આગળ વધી િહ્લાં છે. સૌિલાષ્ટ્ર ગુિિલાતમલાં મધમલાખી ઉછેિની 
પ્રવૃજત ૩૮૦૦ થી વધુ બગીચલા વલાડીમલાં ચલાલે છે. િ્યલાં વરચે 
૧૫૦ ટન મધનું ઉતપલાદન થતુ રોવલાનો અંદલાિ છે. ભણી 
ગણીને નોકિીની િલાર જોવલાન ેબદલે મધમલાખી ઉછેિ મલાટે 
મળતી સિકલાિી સરલા્યનો લલાભ લઈને સવજનભમાિ બનવલા 
ઈચછુક અનેક ્યુવલાનો પણ રવે મધઉછેિની નફલાકલાિક 
પ્રવૃજતનલાં વ્યવસલા્ય તિફ વળ્યલા છે. મધમલાખી ઉછેિની પ્રવૃજત 
બલાગલા્યતી પલાકોમલાં િસ લેતલા ્યુવલાનો મલાટે ઘણી િોમલાંચક છે. 
િલાિ્યમલાં િંગલ જવસતલાિ અને કૃજર જવસતલાિ બન્ને મળીને 
આશિે ૧૫૦ ટન મધનું ઉતપલાદન થતલાં રોવલાનો અંદલાિ છે.

અમદાવાદ
સોમવલાિે ફિીથી રદલરીમલાં અચલાનક 

ખિલાબ વલાતલાવિણથી ફલલાઇટોને લેસન્ડંગ 
સલિ્યિન્સ ન મળતલા ટોિન્ટોથી રદલરી 
આવતી ફલલાઇટને અમદલાવલાદ ડલાઇવટમા 
કિવી પડી રતી. આ ફલલાઇટને રવલામલાં 
ખિલાબ પરિસસથજતનો સલામનો કિવો પડ્યો 
રતો. ફલલાઇટ ૩૦ રજાિ ફુટ પિથી 
સીધી ૧૨ રજાિ ફુટ નીચે આવી િતલા 
સવલાિ મુસલાફિો ગભિલાઈ ગ્યલા રતલા. 
કેપટને ક્ુને તમલામ મુસલાફિોને સીટ બેલટ 

બલાંધવલા મલાટે એનલાઉન્સમેન્ટ કિલા્યું રતું. 
બીજીતિફ આિ સમ્યે રદલરીમલાં ખિલાબ 
વલાતલાવિણથી ફલલાઈટ લેન્ડ ન થતલા િલાતે 
૧૨ વલાગે ફલલાઇટને અમદલાવલાદ ડલાઇવટમા 
કિવલામલાં આવી રતી. ફલલાઈટ લેન્ડ થલા્ય 
તે પરેલલાં કેપટને અમદલાવલાદ એિ ટ્રલારફક 
કંટ્રોલિ(એટીસી) ને એક સલાથે નવ 
િેટલલા મુસલાફિોની મેરડકલ ઇમિિન્સીનો 
મેસેિ આપ્યો રતો. ફલલાઇટ લેન્ડ થલા્ય તે 
પરેલલા િેમપ પિ એમબ્યુલન્સ તૈનલાત કિી 
દેવલામલાં આવી રતી. તમલામ મુસલાફિોને 

ફલલાઈટમલાંથી નીચે ઉતલાિી સલાત િેટલલા 
શ્વલાસ લેવલામલાં પડી િરેલી તકલીફથી 
પ્રલાથજમક ઈલલાિ કિવલામલાં આવતલા તમને 
રોસસપટલ લઈ િવલાની િરૂિ પડી ન રતી 
પણ બલાકીનલા બે મુસલાફિોને રોસસપટલમલાં 
સલાિવલાિ અથચે ખસેડવલામલાં આવ્યલા રતલા. 
િેમલાં ૫૨ વરમાનલા રફિોઝ ખલાન અને 
૨૪ વરથી્ય મજરલલા ફોિેનિ ક્ુ સુલનને 
મોડી િલાતે રોસસપટલમલાં ખસેડલા્યલા રતલા. 
અમદલાવલાદ એિપોટમા પિથી એિ કેનેડલાની 
આ ફલલાઈટ સલાંિે િવલાનલા થઈ રતી.

ટોિોન્ટોથી રદલરી િતલા જવમલાનમલાં અચલાનક 
ખલામી સજામાતલાં ્યલાત્ીઅોનલા જીવ તલાળવે ચોંટ્લા

જવમલાન ૧૦ ફૂટ નીચે આવી િતલાં અમદલાવલાદ અેિપોટમા પિ ઈમિિન્સી લેસન્ડંગ
અમદાવાદ

નવનીત પ્રકલાશનનલા મલાજલક 
નવીનભલાઈ શલારનું અપરિણ કિી રત્યલા 
કિવલાનલા ચકચલાિી કેસમલાં ગલાંધીનગિ 
કોટમાનલા એરડશનલ રડસટ્રીકટ િિે 6 
આિોપીને આજીવન કેદની સજા આપી 
છે. 5 વરમા પરેલલાં રત્યલા, ખંડણી અને 
લૂંટનલા આ બનલાવમલાં પોલીસે 6 આિોપીને 
ઝડપી ચલાિમાશીટ ફલાઈલ કિી રતી. 

ગલાંધીનગિ એલસીબીની ટીમે 
2017મલાં જીગ્નેશ ઉફ્ફ જીગો રકશનભલાઈ 
ભલાવસલાિ, િમેશ મથુિભલાઈ પટેલ, શૈલેર 
ઉફ્ફ એસપી પ્રભુદલાસ પટેલ, બંકીમચંદ્ર 
નિોતિમ પટેલ, ઉતપલ િગદીશભલાઈ 
પટેલ અને પિીન િગદીશભલાઈ ઠક્િ 

જવરૂધધ ગુનો નોંધી તપલાસ રલાથ ધિી 
રતી. આ કેસમલાં મૌજનક િમણ પટેલ 
અને શંકિ િલાિેન્દ્ર ગોસવલામી ફિલાિ રતલા.

પોલીસ તપલાસમલાં આિોપીઓએ 
નવીનભલાઈ શલારનું રિણ કિી 5 કિોડની 
ખંડણી ઉઘિલાવવલા મલાટે પૂવમા્યોજિત 
કલાવતરું ઘડું રતું. િે કલાવતિલાનલા 
ભલાગરૂપે આિોપીઓએ ્યુજન્યનનલા 
પ્રશ્ે વલાત કિવલાનલા બરલાને નવીનભલાઈને 
બોલલાવી તેઓનું અપરિણ ક્યુું રતું. 
આિોપીઓએ નવીનભલાઈની રત્યલા કિી 
તેઓની સોનલાની ચેઇન અને રીિલાની 
વીંટીની લૂંટ ચલલાવી તેમિ તેઓની 
ઓળખ કિે તે તમલામ ફોટો આઈડી 
પુિલાવલાનો નલાશ કિવલાનો પ્ર્યલાસ ક્યયો રતો.

નવનીિ પ્રકાશનના માચલકની 
િતયા કેસમાં 6ને આજીવન કેદ
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અમદાવાદ
ગુજરાત માÖયિમક અને ઉŵતર 

માÖયિમક િશΤણ બોડ↓ ˛ારા માચ↓-
એિĬલમાં લેવામાં આવેલી ધોરણ-૧૦ 
અને ૧૨ની પરીΤામાં ૧૫૦૦ જેટલા 
પરીΤાથЪ↓ઓ કોપી કરતાં સીસીટીવી 
ફвટъજમાં ઝડપાયા છъ. િશΤણ બોડ↓ 
˛ારા હાથ ધરાયેલા સીસીટીવી ફвટъજની  
ચકાસણીમાં આ િવગતો સામે આવી 
છъ. જેમાં ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ 
સામા×ય Ĭવાહમાં ૧૪૦૦, ધોરણ-૧૨ 
સાય×સમાં પણ ૧૦૦ જેટલા િવ˜ાથЪ↓ઓ 
ફЮટъજમાં પકડાયા હતા.
પરીΤા પુણ↓ થયા બાદ સીસીટીવી 

ફЮટъજની ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી 
હતી. જેમાં ધોરણ-૧૨ સાય×સના 

ફЮટъજની ચકાસણીમાં ૧૦૦ જેટલા 
િવ˜ાથЪ↓ઓ કોપી કરતા પકડાયા હતા. 
Ëયારъ ધોરણ-૧૨ સામા×ય Ĭવાહમાં 
૫૦૦ કરતા વધુ િવ˜ાથЪ↓ઓઓ કોપી 
કરતા પકડાયા હોવાની િવગતો સામે 
આવી છъ. ઉપરાંત ધોરણ-૧૦માં પણ 
૮૧૩ જેટલા િવ˜ાથЪ↓ઓ અÓયાર સુધી 
ફвટъજની ચકાસણીમાં પકડાઈ ચુÄયા છъ. 
જોકы, હજુ ધોરણ-૧૦માં ૩ િજ·ાના 
ફЮટъજના Чરઝàટ આવવાના બાકЫ હોવાથી 
આંકડો ૯૦૦ ઉપર પહ℮ચશે.
ધોરણ-૧૦માં ૯૦૦ અને ધોરણ-૧૨ 

સામા×ય Ĭવાહના ૫૦૦ અને ધોરણ-
૧૨ સાય×સના ૧૦૦ જેટલા િવ˜ાથЪ↓ઓ 
મળી આ વખતે દોઢ હજાર જેટલા 
િવ˜ાથЪ↓ઓ કોપી કરતા પકડાયા છъ. 

બોડ↓ પરીΤામાં ૧૫૦૦ િવ˜ાથЪ↓ CCTVમાં કોપી કરતાં ઝડપાયા
અમદાવાદ

સોમવારъ પΤના એક કાય↓ĝમમાં 
જાહъરમાં ભરતિસંહ સોલંકЫએ ÄЅ હતંુ 
કы,: ભાજપે રામના નામે છъતરી કાઢ્યા, 
રામ મંЧદરની ઈєટો પર કвતરાઓ પેશાબ 
કરતા હતા.” આ િનવેદનને લઇને છъ·ા 
24 કલાકમાં િવધાનસભાની ચૂંટણીના 
ĩારъ પહ℮ચેલ ગુજરાતના રાજકરણમાં 
ગરમાવો વÖયો છъ. ભાજપને પણ આ 
મુˆъ રાજકЫય ફાયદો ઉઠાવવાનો મોકો 
નથી છોડ્યો. ભાજપ Ĭદъશ અÖયΤ 
સીઆર પાટીલે ભરતિસંહને આ મુˆъ 

આજે જવાબ 
આØયો છъ. 
વડોદરામાં 
આયોિજત 
એક કાય↓ĝમમાં 
જાહъરમાં સીઆર 
પાટીલે કЅ 
કы, ભરતિસંહ 

સોલંકЫ િહ×દુઓની લાગણી વારѕવાર 
કыમ દુભાવે છъ ? તેમનું મે×ટલ 
હોЩçપટલમાં લઈ જઈ ચેક અપ કરવું 
જોઈએ. ભરતિસંહ સોલંકЫની તાકાત 

હોય તો અ×ય ધમ↓ લોકોની સામે બોલી 
બતાવેને.....” કહી ચાબખા માયા↓ હતા. 
આ િસવાય સીઆર પાટીલે ખુ·ી 

ચેલે×જ આપતા ભરતિસંહ સ℮લંકЫને 
કЅં કы, અ×ય ધમ↓ના લોકો જે એમના 
આજુબાજુ ફરતા રહъ છъ એમના િવશે 
બોલો કы, કвતરા એમના ધમ↓ çથાન પર 
પેશાબ કરъ છъ તો હું તેમને મદ↓ સમજુ...
હું ભરતિસંહ સોલંકЫને વોિન↨ગ આપુ 
છું, શાનમાં સમજી જાય, િહ×દુ લોકોની 
લાગણી દુભાવવાનો બંધ કરો, નિહ તો 
િહ×દુ લોકો નિહ છોડે. 

સોલંકЫને મે×ટલ ચેક-અપ કરાવવાની જλર, 
અ×ય ધમ↓ િવશે ЧટØપણી કરી બતાવો ઃ પાટીલ
કાેંગ્રેસ નેતા ભરતિસંહ સાેલંકી જાહેરસભામાં િનવેદન બાદ ભેરવાઈ પડ્યા

ગુજરાતમાં એક Чદવસમાં ૬.૧૦ લાખ નાગЧરકોને કોરોનાની વેЩÄસન અપાઇ
અમદાવાદ

ગજુરાતમા ં સોમવારъ એક Чદવસમાં ૬.૧૦ લાખને 
કોરોના વЩેÄસન આપવામાં આવી હતી. આ સાથ ેજ કЮલ 
વЩેÄસનશેન ડોઝ હવ ે૧૦.૯૪ કરોડ થયુ ંછъ.
છъ·ા ૨૪ કલાકમા ં વડોદરામાથંી સૌથી વધ ુ ૯, 

અમદાવાદમાંથી પાચં અન ે વલસાડમાથંી ૧ નવો કыસ 
સામ ેઆãયો હતો. રાËયમાં હાલ ૧૮૮ એЩÄટવ કыસ છъ 
Ëયારъ ૩ દદЪ↓ઓ વЩે×ટલટેર પર છъ. અÓયારસધુી કЮલ ૧૨, 
૧૩,૭૭૬ લોકો કોરોનાને હરાવી ચÄૂયા છъ અને સાજા 
થવાનો દર ૯૯.૦૯% છъ. રિવવારъ કЮલ ૬,૧૦,૦૫૬ને 
કોરોના વЩેÄસન આપવામાં આવી હતી. 

અમદાવાદમાં Ĭથમવાર 
જÜબો કાગђ↓ એરĝાÙટ

અમદાવાદ
અમદાવાદના સરદાર વ·ભભાઇ 

પટъલ એરપોટ↓ ખાત ે Чદવસ દરિમયાન 
૧૫૦થી વધુ એરĝાÙટની અવર-જવર 
ન℮ધાતી હોય છъ. પરѕત ુ શિનવારъ જે 
એરĝાÙટનુ ં આગમન થયુ ં તણે ે ભારъ 
આકષ↓ણ થયુ ં હતુ.ં આ કોઇ સામા×ય 
એરĝાÙટ નહỲ પણ જÜબો કાગђ↓ િવમાન 
હતુ.ં અમદાવાદ એરપોટ↓મા ંજÜબો કાગો 
િવમાન આãયુ ં હોય તવેુ ં સૌĬથમવાર 
બ×યુ ંહતુ.ં આ એરĝાÙટ બપોરъ ૨ઃ૦૫ 
કલાકы અબધુાબીના આãયુ ં હતુ ં અને 
ઈєધણ પરૂાãયા બાદ કોલકાતા જવા માટъ 
રવાના થયુ ંહતુ.ં આ એરબસ બલેગુાની 
Τમતા ૫૦૫૦૦ ЧકĠા હોય છъ. 

સાસુએ કરъલી ઝપાઝપીમાં વહુને વાÆયું ચØપુ: પિતએ કરાવી પોલીસ ફЧરયાદ
અમદાવાદ

વજેલપુર ફતવેાડીમાં પિત,સસરા અન ેબ ેસાસ ુસાથે રહъતી 
29 વષЪ↓ય પЧરણીતાએ પોતાની 38 વષЪ↓ય સાવકЫ સાસુ 
િવλÖધ કરъલી ફЧરયાદ મજુબ શિનવારъ તણેી પોતાના λમમાં 
સતૂી હતી. ત ે સમયે Óયાં આવલેા સાવકЫ સાસએુ મ ે તને 
વાસણ ધોવાનંુ કЅ ંપણ ત ેસાફ ના કયા↓ તમે કહી અપશÚદો 
બોલવાનુ ંશλ કયુ↨ હતુ.ં ફЧરયાદીએ અપશÚદો બોલવાની ના 
પાડતા સાસએુ ઝપાઝપી કરી હતી. જમેાં સાસુના હાથમાં 
રહъલુ ંચØપ ુમિહલાન ેવાગતા ઇજાઓ થઈ હતી. પЧરણીતાએ 
પોત ેબીમાર હોવાથી પછી વાસણ સાફ કરશ ેતમે જણાãયું 
છતાં સાસએુ તકરાર કરી ઝપાઝપી કરી હતી.

અમદાવાદ
ગરમી વધી જતાં ૮મી મેએ વીજળીની 

Чડમા×ડ વધીને ૨૧૫૩૫ મેગાવોટની થઈ 
હતી તે ૩૫૦૦ મેગાવોટ ઘટીને ૧૮૦૦૦ 
મેગાવોટ થઈ ગઈ હોવા છતાંય ગુજરાત 
ઉજા↓ િવકાસ િનગમે પાવર કટ ચાલુ રાÅયો 
છъ. વીજળીની Чડમા×ડ ઘટી હોવા છતાંય 
રъિસડેЩ×શયલ વીજવપરાશકારોને પણ 
પાવર કટનો સામનો કરવો પડી રΝો છъ. 
ગુજરાતમાં હજીય ૬.૫ ટકા પાવર કટનો 
અમલ ચાલુ જ છъ. તેમજ ઔ˜ોિગક 
વીજવપરાશકરોને માથે ૫ ટકાનો વીજ 
કાપ પણ ચાલુ જ રાખવામાં આãયો છъ. 

આ પાવર કટ ચાલુ રાખીને ખેડૂતોને આઠ 
કલાક સુધી Ĩી ફыઝ પર વીજ પુરવઠો 
આપવામાં આવી રΝો છъ. 
કы×ĩ સરકારના ઉજા↓ ખાતા તરફથી 

િસŨાનો ૫૦૦ મેગાવોટનો પાવર Øલા×ટ 
ચાલુકરી દъવાની સૂચના આપવામાં આવી 
હોવા છતાંય ગુજરાત સરકારની વીજ 
કіપનીમાં વીજ ઉÓપાદન હજી સુધી ચાલુ 
કરવામાં આãયું નથી. 
બીજીતરફ બે Чદવસથી ગરમી ઓછી 

થતાં અને પવનની ઝડપ વધતા િવ×ડ 
પાવરનું ઉÓપાદન ૪૫૦૦ મેગાવોટથી વધી 
ગયું છъ. 

ગરમી ઘટતાં વીજળીની Чડમા×ડમાં ૩૫૦૦ મેગાવોટનો ઘટાડો ન℮ધાયો

અમદાવાદ
અમદાવાદ શહъરના તાપમાનમાં 

વધારો થતાં મે મિહનાના ૨૧ 
Чદવસમાં પાણીજ×ય એવા ઝાડા 
ઉલટીના ૫૫૦ કыસ ન℮ધાવા પાÜયાછъ.
િવરાટનગર,મિણનગર,ઓઢવ સિહતના 
પાણીજ×ય રોગના કыસમાં વધારો થયો 
છъ.મે મિહનામાં લેવામાં આવેલા પાણીના 
સેÜપલ પૈકЫ ૨૫૯ સેÜપલ અનફЫટ જાહъર 
કરાયા છъ. હીટ çĺોકના કЮલ ૪૪ કыસ 
ન℮ધાયા હતો. ૪૦ અમદાવાદના જયારъ 
ચાર શહъર બહારના હતા.િહટ çĺોકના 
દદЪ↓ઓને એલ.જી.તથા શારદાબહъન 
હોЩçપટલમાં સારવાર અપાઈ હતી. 

છъ·ા થોડા સમયમાં મહǼમ તાપમાનમાં 
વધારો થવા ઉપરાંત શહъરના અનેક 
િવçતારોમાં Ĭદૂિષત પાણીની ફЧરયાદો 
વધતા હъàથ િવભાગ ˛ારા સઘન તપાસ 
હાથ ધરવામાં આવી હતી. દરÜયાન 
શહъરના પૂવ↓માં આવેલા વટવા,ઈસનપુર 
અને લાંભા સિહતના િવçતારો ઉપરાંત 
કોટ િવçતારના િવçતારોમાં પણ Ĭદૂિષત 
પાણીની ફЧરયાદોના પગલે પાણીના 
સેÜપલ લેવામાં આãયા હતા. ૨૧ મે 
સુધીમાં શહъરમાં પાણીજ×ય એવા ઝાડા 
ઉલટીનાં ૫૫૦ કыસ ન℮ધાયા હતા.
કમળાના ૧૧૦ કыસ જયારъ ટાઈફોઈડના 
૧૭૭ કыસ ન℮ધાયા હતા.

અમદાવાદ
ક℮Ġેસે હાЧદ↓ક પટъલને ઘણું આØયું 

છъ. હાЧદ↓ક સીધા જ રા∆ીય ને Óવના 
સંપક↕માં રહъતા હતાં. હજારો કાય↓કરોએ 
Ĭેમ આØયો Óયારъ હવે હાЧદ↓ક પટъલ 
ક℮Ġેસને ગાળો બોલે છъ તેમ કહી 
ધારાસÛય જીગ્નેશ મેવાણી હાЧદ↓ક પટъલ 
પર આકરા Ĭહારો કયા↓ હતા. મેવાણીએ 
હાЧદ↓ક પટъલે ક℮Ġેસ છોડવા ના કારણને 
લઈને કЅં કы, હાЧદ↓ક પટъલ  પર 32 
કыસ છъ એટલે રાજકЫય દબાણ હોઈ શકы 
જેના લીધે તેમને રાજીનામું આØયું છъ. 
મેવાણી એ çપΓ જણાãયું કы િવચારધારા 

એ વ નથી કы 
બદલી નંખાય એ 
તો રગોમાં હોવી 
જોઈએ.
ક℮Ġેસના નેતા 

િજΦેશ મેવાણીએ 
પĦકાર 

પЧરષદમાં એવા સવાલ ઉઠાãયા કы, 
હાЧદ↓કы ગЧરમામાં રહીને ક℮Ġેસને છોડવી 
જોઈતી હતી. તે જે શÚદો બોàયા છъ 
એ યોÆય નથી. હું ક℮Ġેસમાં છું. પΤમાં 
વૈચાЧરક મતભેદ હોઈ શકы છъ, પણ એ 
પΤની અંગત વાત છъ.

અમદાવાદ શહъરમાં પાણીજ×ય રોગચાળો ઝાડા-ઉલટીનાં ૫૫૦ કыસ,િહટ çĺોકના ૪૪ હાЧદ↓ક ઉપર 32 કыસોનું દબાણ હોવાથી રાજીનામું આØયું છъ ઃ િજΦેશ મેવાણી

I, Jogiyat Jainab MohmedFarooq Yusuf daughter of MohmedFarooq 
Yusuf Jogiyat holder of Indian passport No K6505998, issued at 
Surat, Gujarat, India on 06/11/2012, Permanent resident of 239, 
Jogiyat street at post Kharod, Taluka Ankleshwar, Bharuch , India and 
presently residing at 20 Pretoria road Cambridge ON N1R 5C4 Canada, 
do hereby change the name from Jogiyat Jainab MohmedFarooq 
Yusuf to Jogiyat Zainab MohmedFarooq, with immediate effect.

- Jogiyat Zainab MohmedFarooq

હું, જોગીયાત જૈનબ મોહમદફાλક યુસુફ તે મોહમદફાλક યુસુફ જોગીયાતની પુĦી 
ભારતીય પાસપોટ↓ નંબર K6505998 ધરાવું છું. આ પાસપોટ↓ મને સુરત, (ગુજરાત, 
ભારત) પાસપોટ↓ કચેરીથી 06/11/2012ના રોજ જારી કરવામાં આãયો હતો. માι કાયમી 
સરનામુ 239, જોગીયાત શેરી, મુ.પો. ખરોદ, તા. અંકલેΐર, િજ, ભιચ. ગુજરાત, ભારત 
છъ. હાલ હું હાલ 20 િĬટોЧરયા રોડ, કыЩÜĮજ, ON N1R 5C4 કыનેડા, ખાતે રહું છુ. મે માι 
જુનુ નામ જોગીયાત જૈનબ મોહમદફાλક યુસુફને બદલીને નવુ નામ જોગીયાત ઝૈનબ 
મોહમદફાλક કયુ↨ છъ. જેની સંબંિધતોએ ન℮ધ લેવી.

- જોગીયાત ઝૈનબ મોહમદફાλક.

CHANGE OF NAME નામ બદàયું છъ.

નЧડયાદ 
મૂળ રાજçથાનના બાંસવાડા િજ·ાના દામસાથ 

ગામના અને હાલ ખેડા પાસેના ગોબલજ ગામની 
સીમમાં રહъતા જીતમલ ઝીથરા વાલહી દામસાથના 
12 વિષ↓ય પુĦ િવઝેશની હÓયા થઈ છъ. જીતમલ 
પોતાના ભાઈ સાથે અહỲયા રહી ગુજરાન ચલાવે 
છъ. િવઝેશ અને તેના કાકાનો 16 વિષ↓ય દીકરો બં³−³ે 

ગઈકાલે બુધવારъ 22મી મેના રોજ સાંજે પાણીપુરી 
ખાવાનું કહી ઘરъથી નીકâયા હતા. ઘરъથી નીકળъલા 
આ બં³−³ે િપતરાઈ Чકશોરો મોડી સાંજ સુધી ઘરъ પરત 
આãયા નહોતા. દરિમયાન 16 વિષ↓ય Чકશોરની 
ભાળ મળતાં તેણે પોતાના માવતર સામે ચ℮કાવનારો 
ઘટçફોટ કયђ↓ હતો. જેમાં આ Чકશોરъ પોતાના િપતરાઈ 
ભાઈ િવઝેશની હÓયા કરી દીધી હોવાનંુ જણાãયું 

હતું. આ બં³−³ે Чકશોરો પાણીપુરી ખાવાનંુ કહી ઘરъથી 
નીકâયા હતા. દરિમયાન આ બં³−³ે Чકશોર પૈકЫ એક 
જોડે એ×ļોઇડ ફોન હતો. જેમાં આ બં³−³ે િપતરાઈ 
ભાઈ વારાફરતી ĭЫ ફાયર ગેમ રમતા હતા.ગોબલેજ 
ગામની સીમમાં NGM 116 વેલ નજીક હવળ 
કвવા પાસે તેઓ ગેમ રમતા હતા. આ દરિમયાન બે 
િપતરાઈ ભાઈઓ ગેમ રમવાના વારા અંગે મનદુઃખ 

થતા Чકશોરъ પોતાના િપતરાઈ ભાઈ િવઝેશને માથામાં 
વજનદાર પÔથર માયђ↓ હતો. જેના કારણે િવઝેશ Óયાં 
çથળ પર જ બેભાન થઈ ગયો હતો. પÔથર મારનારા 
Чકશોરъ માની લીધું હતું કы િવઝેશ Óયુ પાÜયો છъ . જેથી 
આસપાસ કોઈ ન હોવાથી તે પણ ગભરાઈ ગયો 
હતો અને બેભાન િપતરાઈ ભાઈના હાથ તારથી બાંધી 
પÔથર સાથે તેને નજીકના કвવામાં ફ‹કЫ દીધો હતો. 

ખેડામાં ભાઈઅાે વ ે ગેમ રમવા બાબતે મનદુઃખ, અેકે બીજાને પ થર મારી કૂવામાં ફેંકી દીધાે
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નવી Чદàહી
કы×ĩ સરકારъ ખાંડની િનકાસની 

મયા↓દા નŨી કરવાની સાથે જ તેની સામે 
Ĭિતબંધ લાદી દીધો છъ. િવદъશ વેપાર 
મહાિનદ‼શાલય (DGFT)એ આ અંગે 
24 મેની રાĦે જાહъરનામું બહાર પાડયું હતું. 
આદъશ અનુસાર, એક જૂન, 2022થી 31 
ઓÄટોબર, 2022 સુધી, અથવા આગામી 
આદъશ સુધી, જે પણ પહъલાં હોય, ખાંડની 
િનકાસની મંજૂરી ખા˜ મંĦાલય હçતકના 
ખાંડ િનદ‼શાલયની િવશેષ મંજૂરી સાથે 

જ અપાશે. સરકારъ બુધવારъ જણાãયું હતું 
કы ઘરъલુ çતરъ ખાંડની ઉપલÚધતા અને 
Чકіમતમાં Щçથરતા જાળવી રાખવા માટъ તેણે 
વત↓માન માક⎯Чટѕગ વષ↓માં ખાંડની િનકાસને 
એક કરોડ ટન સુધી મયા↓Чદત કરવા માટъ 
જાહъરનામું બહાર પાડયું છъ. સતત વધતી 
મ℮ઘવારી વŵે સરકારની Чકіમતો િનયંિĦત 
કરવા માટъ તકыદારીના પગલાંλપે આ પગલું 
ભયંăુ છъ. ખા˜ મંĦાલયના અનુસાર આ 
િનણ↓ય ખાંડની રъકોડ↓ િનકાસની Ηભૂિમમાં 
લેવાયો છъ. 

ઘઉѕ બાદ હવે ખાંડની િનકાસ પર પણ Ĭિતબંધ, લેવી પડશે મંજૂરી
િકંમતમાં િ રતા જાળવવા માટે સરકારનાે માેટાે િનણર્યલાંચના આરોપ બદલ ઇડીએ કાિત↓ િચદÜબરમ સામે મની લો×ડЧરѕગનો કыસ દાખલ કયђ↓

નવી Чદàહી
ઇડીએ ૨૦૧૧માં ચીનના ૨૬૩ નાગЧરકોને િવઝા 

જારી કરવા સાથે સંબિધત કિથત કૌભાંડમાં ક℮Ġેસ 
સાંસદ કાિત↓ િચદÜબરમ અને અ×ય િવιˇ મની 
લો×ડЧરѕગનો કыસ દાખલ કયђ↓ છъ તેમ સǼાવાળાઓએ 
એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ. આ કૌભાંડ એ સમયે 
થયું હતું Ëયારъ કાિત↓ના િપતા પી. િચદÜબરમ દъશના 
ગૃહ Ĭધાન હતાં. સૂĦોના જણાãયા અનુસાર ઇડીએ 
િĬવે×શન ઓફ મની લો×ડЧરѕગ એÄટ (પીએમએલએ)
ની િĝિમનલ જોગવાઇ હъઠળ આ કыસ દાખલ કયђ↓ છъ. 
સીબીઆઇએ દાખલ કરъલી એફઆઇઆરને આધારъ 
ઇડીએ આ કыસ દાખલ કયђ↓ છъ.

ઓЧડશામાં 26થી વધુ બાળકોમાં ટોમેટો Ùલુની અસર જોવા મળી
હэદરાબાદ

ઓЧડશામાં વધું એક વાઈરલ િબમારીએ પગ પેસરો 
કયђ↓ છъ. ઓЧડશાના આરોÆય િવભાગ ˛ારા મંગળવારъ 
જણાવવામાં આãયું હતું કы રાËયાના 26 બાળકોમાં 
ટોમેટો Ùલુના લΤણો જોવા મળી રΝાં છъ. અ િબમારીને 
હાથ-પગ, મોઢું HFMD િબમારી કહъવામાં આવે છъ 
અને તેને ટોમેટો Ùલુ પણ કહъવાય છъ. ટોમેટો Ùલુ એક 
ચેપી િબમારી છъ, જે આંતરડાના વાયરસના કારણે થાય 
છъ અને સામા×ય રીતે આ િબમારી બાળકોમાં જ જોવા 
મળъ છъ. પુÅત વયના ãયЧકતોમાં રોગĬિતકારક શિŪ 
વધું હોવાથી આ િબમારી ભાÆયે જ જોવા મળъ છъ અને 
મોટાભાગના Чકçસામાં બાળકોમાં જ જોવા મળъ છъ.

નવી Чદàહી 
જÜમુ અને કાäમીરના Ĵીનગર 

ઝોિજલા પાિસંગ પાસે એક ટъÄસી 
ઊંડી ખીણમાં પડી જતાં સુરતના ટૂર 
ઓપરъટર સિહત 9 યાĦીઓના મોત 
થયા હતા. આ દુઘ↓ટના બુધવારъ મોડી 
રાĦે થઈ હતી Ëયારъ એક ટъÄસી 
Ĵીનગર-લેહ રા∆ીય ધોરીમાગ↓ પરથી 
લપસીને ઊંડી ખીણમાં પડી હતી. 
દુિનયાના સૌથી ઊંચા રોડ  પૈકЫ એક 
ઝોિજલા પાસ લગભગ 3,400 મીટરની 
ઉѕચાઈ પર છъ. આ ટъÄસી કારિગલથી 
Ĵીનગર જઈ રહી હતી. અકçમાતની 
જાણ થતાં જ પોલીસ, સેનાના જવાનો 

અને çથાિનક નાગЧરકોએ અકçમાતનો 
ભોગ બનેલા લોકોની શોધ  આદરી 
હતી. થોડા Чદવસ પહъલા પણ Ĵીનગર-
લેહ નેશનલ હાઈવે  પર ઝોિજલા પાસ 
પાસે આવી જ એક ઘટના બની હતી. 
Ëયારъ બુધવારની ઘટનામાં ઝોિજલા 
પાસ પાસે અચાનક ļાઈવરъ વાહન 
પરનો કાબુ ગુમાવી દીધો હતો અને આ 
રીતે વાહન રોડ પરથી લપસીને ઉѕડી 
ખીણમાં ખાબÄયું હતું.
આ અકçમાતમાં સુરતના પાલ 

િવçતારના સીમંધ હાઈÎસમાં રહъતાં 
અંЧકતભાઈ Чદલીપભાઈ સંઘવીનું 
ગંભીર ઈજાને કારણે Óયુ થયું હતું.

કાäમીરમાં ખીણમાં ગાડી ખાબકЫ સુરતના 1 સિહત 9 યાĦીના મોત
કાäમીર

જÜમુ-કાäમીરના બારામુ·ામાં 
સુરΤાદળોને મોટી સફળતા મળી છъ. 
અહỲ એક ઓપરъશનમાં સુરΤા દળોએ 
3 પાЧકçતાની આતંકવાદીઓને ઠાર 
કયા↓ છъ. તે જ સમયે, આ ઓપરъશન 
દરિમયાન એક સૈિનક શહીદ થયો હતો. 
કહъવામાં આવી રЅં છъ કы આતંકЫઓ 
પાસેથી મોટી સંÅયામાં હિથયારો અને 
દાλગોળો મળી આãયો છъ. જÜમુ-
કાäમીર પોલીસે આ માિહતી આપી છъ.

આ ઉપરાંત ગુιવારъ બડગામમાં 
આતંકવાદીઓએ ટીવી મિહલા 
એÄĺેસને ગોળી મારી હતી. આ 
હુમલામાં મિહલાનું મોત થઈ ગયું 
હતું. આ હુમલામાં તેમનો ભĦીજો 
પણ ઘાયલ થયો હતો. માયા↓ ગયેલા 
પાЧકçતાની આતંકવાદીઓ પણ આવા 
જ Ĭયાસમાં હતા. સરહદ પારથી મોટી 
માĦામાં હિથયારો મોકલવામાં આવી 
રΝા છъ, ભૂતકાળમાં આતંકવાદીઓએ 
અમરનાથ યાĦાને લઈને પણ ધમકЫ 

આપી હતી. એટલા માટъ સુરΤા દળો 
સતત સિĝય છъ અને આવી દરъક 
િહલચાલ પર નજર રાખી રΝા છъ.  
બીજી તરફ Ĵીનગરના સૌરા િવçતારના 
અચાર િવçતારમાં આતંકવાદીઓના 
હુમલામાં એક પોલીસકમЪ↓ શહીદ 
થયો હતો અને તેની 7 વષ↓ની એક 
પુĦી ઘાયલ થઈ હતી. પહъલા આતંકЫ 
હુમલામાં પોલીસકમЪ↓ ખરાબ રીતે 
ઘાયલ થયો હતો અને તેની 7 વષ↓ની 
પુĦી પણ ઘાયલ થઈ હતી. 

બારામુ·ામાં 3 આતંકЫ ઠાર, Ĵીનગરમાં પોલીસકમЪ↓ને ગોળી ધરબી, પુĦી ઘાયલ
બડગામમાં અાતંકવાદીઅાેઅે ટીવી મિહલા અેક્ ેસની ગાેળી મારી હ ા કરી

નવી Чદàહી
દъહ િવĝય કરતી મિહલાઓ કы 

સેÄસ વક↕ર પણ એક ãયવસાય કરъ 
છъ અને તેમને બંધારણની કલમ ૨૧ 
અનુસાર અ×ય ãયિŪઓની જેમ જ 
મૂળભૂત અિધકારો મળવા જોઈએ 
એવું સુĬીમ કોટ↓ની Ħણ જજની બનેલી 
એક ખંડપીઠъ ઠъરãયું હતું. આ ઉપરાંત, 
સેÄસ વક↕ર અંગે કોટ‼ નીમેલી એક 
સિમિતની ભલામણ અનુસાર કોટ‼ 
રાËય અને કы×ĩ સરકારને આદъશ 
આØયો છъ કы વયçક મિહલા જયારъ 

સેÄસ વક↕માં જોડાયેલી હોય તો તેમની 
પોલીસ ˛ારા હъરાનગતી થવી જોઈએ 
નહી. આવા કыસમાં જો પોલીસ દરોડા 
પાડે તો મિહલાઓની તસવીર Ĭકાિશત 
નહી કરવા પણ કોટ‼ મીЧડયાને િનદ‼શ 
આØયો છъ.  સુĬીમ કોટ‼ પોતાના 
આદъશમાં જણાãયું છъ કы દરъક સેÄસ 
વક↕ર સાથે પોલીસનું માનભેર વત↓ન 
હોવું જλરી છъ તેમની સાથે અભĩ 
ભાષા કы શારીЧરક Ħાસ આપવાની 
પોલીસ ઉપર મનાઈ ફરમાવવામાં 
આવી છъ. 

નવી Чદàહી
Φાનવાપી કыસમાં કોટ‼ સમય ગુમાãયા િવના આ મામલાની 

સુનાવણી કરતા આ સમĠ કыસને ફાçટ ĺેક પર ĺા×સફર 
કરી દીધો હતો. હવે Φાનવાપી મЩçજદનો મામલો ફાçટ ĺેક 
પર જશે, કહъવામાં આવી રЅં છъ કы આ મામલાની દરરોજ 
સુનાવણી થશે અને વહъલી તકы ચુકાદો સંભળાવવામાં આવશે. 
આ મામલે ફાçટ ĺેક કોટ↓માં 30 મેથી સુનાવણી થશે.
જજ રિવ Чદવાકરъ મામલો ફાçટ ĺેક કોટ↓માં ĺા×સફર કયђ↓ 

હતો. હવે ×યાયાધીશ મહъ×ĩ પાંડે આ મામલે ફાçટ ĺેક કોટ↓માં 
સુનાવણી કરશે. જો કы, એવું કહъવામાં આãયું છъ કы Φાનવાપી 
પર દાખલ કરવામાં આવેલી નવી અરજીને જ ĺા×સફર 
કરવામાં આવી છъ. આ મામલે િહѕદુ પΤના વકЫલ િશવમ ગૌરъ 
જણાãયું કы, ફાçટ ĺેક કોટ↓માં ફાઈલ ĺા×સફર કરવામાં આવી 

છъ. અમે કોટ↓માં જઈ રΝા છીએ અને આ મામલે તાÓકાિલક 
પૂજાની માંગ કરીશંુ. આ કыસમાં વાંધો ઉઠાવવાનો કોઈ મુˆો 
નથી. અમે ઈÉછીએ છીએ કы સુનાવણી આજે થાય અને 
આવતીકાલથી પૂજાનો આદъશ જારી કરવામાં આવે.

Φાનવાપી કыસ ફાçટ ĺેક કોટ↓માં ĺા×સફર કરાયો, આગામી 30 મેથી સુનાવણી શλ
દъહિવĝય એક ãયવસાય, અ×યોની જેમ મૂળભૂત અિધકાર મળવા જોઈએ
વય  મિહલા જયારે સેક્સ વકર્માં જાેડાયેલી હાેય તા ે
તેમની પાેલીસ દ્વારા હેરાનગિત થવી ન જાેઈઅે ઃ સુ ીમ

Ĵીનગર
યાસીન મિલકને ટъરર ફіЧડંગ કыસમાં 

સજાની જાહъરાત કરવામાં આવી છъ. 
Чદàહીની NIA કોટ‼ યાસીન મિલકને 
આજીવન કыદની સજા સંભળાવી છъ. 
આ સાથે કોટ‼ 10 લાખ λિપયાનો દѕડ 
પણ ફટકાયђ↓ છъ. NIAએ યાસીન 
મિલક માટъ ફાંસીની સજાની માંગ કરી 
હતી. જે બાદ ગુιવારъ કોટ‼ યાસીનને 
ટъરર ફіЧડંગ કыસમાં દોિષત ઠъરãયો હતો. 
યાસીન મિલકы સુનાવણી દરિમયાન 
કબૂલાત કરી હતી કы તે કાäમીરમાં 
આતંકવાદી ગિતિવિધઓમાં સામેલ 
હતો.
આ અગાઉ યાસીન મિલકને 

Чદàહીની પЧટયાલા કોટ↓માં લાવવામાં 
આãયો હતો. આ કыસમાં કોટ↓માં 
ચચા↓ થઈ હતી Óયારબાદ કોટ‼ ચૂકાદો 
અનામત રાÅયો હતો. સજા સંભળાવતા 
પહъલા પЧટયાલા કોટ↓ સંકЮલની સુરΤા 

વધારી દъવામાં આવી હતી. CAPF, 
çપેિશયલ સેલના જવાનોને કોટ↓ λમની 
બહાર તૈનાત કરવામાં આãયા છъ.

Ëયારъ બીજી તરફ, સજાની 
જાહъરાત થતાં જ જÜમુ-કાäમીરમાં 
બગડતી પЧરЩçથિતને Öયાનમાં રાખીને 
Ĵીનગરના મૈસુમા અને ડાઉનટાઉન 
િવçતારોમાં ઇ×ટરનેટ સેવાઓ બંધ 
કરી દъવામાં આવી છъ. આ અગાઉ 
Ĵીનગરના મૈસુમા િવçતારમાં કાäમીરી 
અલગતાવાદી નેતા યાસીન મિલકના 
સમથ↓કો અને જÜમુ-કાäમીર પોલીસ 
વŵે મારામારી થઈ હતી. જે બાદ 
પોલીસે Ĭદશ↓નકારીઓને િવખેરવા માટъ 
ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા હતા.

10 લાખ રૂિપયાનાે દંડ પણ ફટકારાયાે, યાસીન મિલકને સજા ફટકાયાર્ બાદ ઘાટીમાં તણાવ, ઈ રનેટ સેવા બંધ કરાઈ
ટેરર ફં ડગ કેસ: યાસીન મિલકને આજીવન કેદની સજા

યાસીન મિલકને સજા બાદ આતંકવાદી હુમલાનો ભય, નવી Чદàહીમાં હાઈએલટ↓

યાસીન મિલકને આજીવન કыદની સજા સંભળાવાતા ગુΆચર એજ×સીઓએ 
Чદàહી-એનસીઆરમાં હાઈએલટ↓ જાહъર કયુ↨ છъ. સુરΤા એજ×સીઓનું કહъવું છъ 
કы, મિલકની સજાના િવરોધમાં રાજધાની Чદàહીમાં મોટો આતંકવાદી હુમલો થઈ 
શકы છъ. Чદàહી પોલીસને સુરΤા એજ×સીઓ તરફથી એલટ↓ કરાયું છъ.
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નવી Чદàહી
ને Óવ પЧરવત↓નની વધતી માગં વŵે 

ક℮Ġસે ેપોિલЧટકલ અફыસ↓ Ġપુ અન ે ટાçક 
ફોસ↓ 2024ની રચના કરી છъ. રાહલુ 
ગાધંીન ે પોિલЧટકલ અફыસ↓ Ġપુમા ં સÛય 
બનાવવામાં આãયા છъ. ટાçક ફોસ↓ 
2024મા ં િĬયકંા ગાધંીન ે સÛય તરીકы 
સામલે કરાયા છъ. આ સાથ ે જ Ĭશાતં 
Чકશોરના સહયોગી અન ેG-23 નતેાઓને 
çથાન આપવામાં આãયુ ંછъ. ભારત જોડો 
યાĦામાં ЧદЩÆવજય િસહં અન ે સિચન 

પાયલટન ે çથાન આપવામાં આãયુ ં છъ. 
હકЫકતમા ં ક℮Ġસે ે હાલમા ં જ ઉદયપુરમાં 
3 Чદવસીય િચતંન િશિબર બોલાવી હતી. 
આ દરિમયાન સોિનયા ગાધંીએ ક℮Ġસેમાં 
સગંઠનાÓમક પЧરવત↓નની વાત કરી હતી. 
પોિલЧટકલ અફыસ↓ Ġપુ અન ેટાçક ફોસ↓ની 
રચના કરવાની પણ જાહъરાત કરી હતી. 
સોિનયા ગાધંીએ તાÓકાિલક અસરથી 
ભારત જોડો યાĦા માટъ પોિલЧટકલ અફыસ↓ 
Ġપુ, ટાçક ફોસ↓ અન ે સ×ેĺલ Øલાિનંગ 
Ġપુની રચના કરવાની જાહъરાત કરી છъ.

ક℮Ġેસની િમશન-24 ટાçક ફોસ↓માં િĬયંકા ગાંધીની સÛય તરીકы એ×ĺી
પંજાબમાં įΓાચારના આરોપી મંĦી િસંગલાની હકાલપžી, ધરપકડ કરાઈ

અ તસર
પંજાબની ભગવંત માન સરકારъ įΓાચાર સામે 

મહÓવપૂણ↓ પગલું ભયુ↨ હતું. આપ સરકારъ પોતાના જ 
કыિબનેટ મંĦી િવજય િસંગળાને çવાçÔય મંĦી પદъથી હટાવી 
દીધા હતા, તેમને પદ પરથી હટાãયાના થોડા જ સમય 
બાદ તેમની પોલીસ ˛ારા ધરપકડ કરી લેવામાં આવી 
હતી. િઝરો ટોલરѕસની નીિતના ભાગιપે આપ સરકારъ 
મોટુ પગલુ ભયુ↨ હતંુ.   įΓાચારના આરોપી િસંગળાને 
મંĦી પદъથી હટાવવાની જાહъરાત ખુદ મુÅયમંĦી ભગવંત 
માન ˛ારા કરવામાં આવી હતી. હજુ બે મિહના પહъલા જ 
પંજાબમાં આપની સરકાર બની હતી, çવાçÔય મંĦી પદъ 
રહીને િસંગળાએ įΓાચાર કરવાનંુ શλ કરી દીધુ હતું. 

કોકાકોલાના બોટિલંગ યુિનટને 15 કરોડ દѕડના આદъશ પર સુĬીમનો çટъ
નવી Чદàહી

સુĬીમ કોટ‼  એનજીટીએ કોકાકોલાના બોટિલંગ યુિનટ 
પર ૧૫ કરોડનો દѕડ ફટકારવાના એનજીટીના આદъશ પર çટъ 
મૂકЫ દીધો છъ. ઉǼર ભારતમાં કોકા-કોલાના બોટિલંગ યુિનટ 
મૂન બેવરъિજસ પર નેશનલ Ġીન િĺÚયુનલ (એનજીટી)એ 
પયા↓વરણને નુકસાન પહ℮ચાડવા બદલ ૧૫ કરોડ λિપયાનો 
દѕડ ફટકાયђ↓ હતો. ×યાયમૂિત↓ એલ નાગેΐર રાવ, ×યાયમૂિત↓ 
બી આર ગવઇ અને ×યાયમૂિત↓ એ એસ બોપ³−³ાની બનેલી 
ખંડપીઠъ મૂન બેવરъિજસની અરજીને પગલે ગાિઝયાબાદના 
રહъવાસીને નોЧટસ ફટકારી છъ. ગાિઝયાબાદના આ 
રહъવાસીની અરજીને પગલે જ એનજીટીએ મૂન બેવરъિજસ 
પર ૧૫ કરોડ λિપયાનો દѕડ ફટકાયђ↓ હતો.

િચĦા રામકжæણાને λિપયા ૩.૧૨ કરોડ ચુકવવા નોટીસ
નવી Чદàહી

કыિપટલ માક⎯ટ રъÆયલુટેર સબેીએ 
આજે એનએસઇના પવૂ↓ વડા િચĦા 
રામકжæણાન ે નોટીસ મોકલીન ે ૩.૧૨ 
કરોડ λિપયા ચકુવવાનો આદъશ આØયો 
છъ. એનએસઇના સીઇઓ તરીકыના 
કાય↓કાળમા ં બદેરકારી અન ે ગરેરીિત 
આચરવા બદલ આ દѕડ ફટકારવામાં 
આãયો છъ. સબેીએ ચતેવણી આપી 
છъ કы જો ૧૫ Чદવસમાં આ રકમ 
ચકૂવવામા ં નહỲ આવે તો ધરપકડ 
અન ે િમલકતો અન ેબ′ક ખાતા ટાચંમાં 
લવેામા આવશે. આ અગાઉ  સબેી એ 
િચĦા રામકжæણાન ેદѕડ ફટકાયђ↓ હતો. 

PKના સહયાેગી અને G-23 નેતાઅાેને મ ું ાન

નવી Чદàહી
NCPના નતેા નવાબ મિલકની 

મäુકыલીઓમા ંસતત વધારો થઈ રΝો છъ. 
EDએ મગંળવારъ જણાãયુ ંકы, મિલકના 
અડંરવલડ↓ ડોન દાઉદ ઈĮાહીમની ગ′ગ 
સાથે સબંધં હોવાના મજબતૂ પરુાવા 
મâયા છъ. તપાસ એજ×સીએ જણાãયું 
કы, NCPના નતેાની િવλˇ અનકે 
પરુાવા એકઠા કરવામાં આãયા છъ. જમેાં 
1993મા ંમુબંઈમા ંĴણેીબધં બલાçટના 
આરોપી દાઉદના ભાિણયા અલી શાહ 
પારકરના િનવેદનનો પણ સમાવશે 
થાય છъ. પારકરъ તપાસ એજ×સી સામે 

ખલુાસો કયђ↓ હતો કы, તનેી માતા હસીના 
પારકરъ 1996મા ંકЮલા↓ ખાત ેગોવાવાળા 
કÜપાઉ×ડનો કыટલોક ભાગ મિલકને 
વÉેયો હતો. પારકરъ તનેા િનવદેમાં 
જમીન લ-ેવચેની અનકે િવગતો આપી 
છъ જ ેખબૂ જ મહÓવની છъ અન ેમિલક 
િવλˇ કыસમાં મદદ કરી શકы છъ. અગાઉ 
ED ˛ારા ફыĮઆુરીમા ંમની લો×ડЧરѕગ 
અન ે ટъરર ફાઈનાЩ×સગંના આરોપમાં 
મિલકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 
ED એ િĬવ×ેશન ઓફ મની લો×ડЧરѕગ 
એÄટની કલમ 50 હъઠળ અલીનુ ંિનવદેન 
ન℮Öય ુછъ. 

આંĪમાં કોનસીમા િજ·ાનું નામ આંબેડકર રખાતા ભારъ િહѕસા, મંĦીનું ઘર સળગાવાયું
મ′ગલુι

કણા↓ટકના મ′ગલુιમાં એક નવો 
Чકçસો સામે આãયો છъ, Ëયાં મલાલી 
િવçતારમાં જૂની મЩçજદની નીચે કિથત 
રીતે િહ×દુ મંЧદર જેવી રચના મળી 
આવી હતી. મЩçજદ અને મંЧદરનો 
મુˆો હવે ગંભીર બની રΝો છъ અને 
િહѕદુ સંગઠનો મЩçજદની નજીકના 
મંЧદરમાં િવશેષ પૂજા કરી રΝા છъ. 
તેને જોતા વહીવટીતંĦ ˛ારા કડક 
સુરΤા ãયવçથા કરવામાં આવી છъ. 
પૂજામાં çથાિનક લોકોની સાથે મ′ગલુι 

દિΤણના ધારાસÛય ભરત શેžી પણ 
પહ℮Éયા હતા.
િવવાЧદત મЩçજદની સાચી Щçથિત 

જાણવા માટъ, તંબૂલ Ĭાશન પૂજા 
શλ થઈ ગઈ છъ, જે લગભગ 3 
વાÆયા સુધી ચાલશે. આ પૂજા માટъ 
ખાસ પૂજારી ગોપાલ કжæણ પણકરને 
બોલાવવામાં આãયા છъ. િવΐ િહѕદુ 
પЧરષદ (VHP)નું માનવું છъ કы જો 
એ çપΓ થઈ જશે કы આ જÆયાએ 
મંЧદર હતું અને કયા દъવતાનું મંЧદર 
હતું, તો પછી અમે અમારી કાનૂની 

લડાઈ આગળ વધારીશંુ.
આ િવશેષ પૂજા માટъ કыરળથી 

પુજારીઓને પણ ખાસ બોલાવવામાં 
આãયા છъ. જો પૂજારીઓ કહъ છъ કы 
અહỲ મંЧદર હતું તો િહ×દુ સંગઠનો 
કાયદાકЫય લડાઈ લડશે અને જમીન 
પર દાવો કરશે. તાંબુલ પૂજા ˛ારા 
પЧરЩçથિત çપΓ થયા બાદ અΓ 
મંગલા Ĭાશન પૂજાનું આયોજન 
કરી શકાય છъ, જે જણાવશે કы આ 
મЩçજદનો ઈિતહાસ શું છъ? આ 
મЩçજદ Äયારъ અЩçતÓવમાં આવી?

કણા↓ટકના મ′ગલુιમાં મЩçજદમાં મંЧદરનો ઢાંચો મâયો, કલમ 144 લાગૂ કરી દъવાઈ
િવશેષ પૂજા માટે કેરળથી પુજારીઅાેને બાેલાવાયા, પૂજારીઅાે કહેશે તાે િહંદુ સંગઠનાે દાવાે કરશે

નેતા નવાબ મિલકનો દાઉદની ડી-કіપની સાથે સંબંધ છъ ઃ ઈડી
ફે ુઅારીમાં ED દ્વારા મિલકની ધરપકડ કરવામાં અાવી હતી

અમલાપુર 
આંĪ Ĭદъશના અમલાપુરમાં 

કોનસીમા િજ·ાનંુ નામ બદલવાથી 
રાËયમાં રાજકારણ ગરમાયું છъ. 
મંગળવારъ અમલાપુર ╞ોક ટાવર 
સ′ટરમાં િહѕસાની ઘટના સામે આવી 
હતી. િજ·ાનું નામ નહỲ બદલવાની 
માગ સાથે લોકો રçતા પર ઉતરી 
આãયા હતા. અને ૧૦ વાહનોને 
આગ લગાવી દીધી હતી. પોલીસ 
પર પÔથરમારામાં ૨૦ પોલીસકમЪ↓ 
ઘવાયા હતા. 
આંĪ Ĭદъશના કોનસીમા િજ·ાનું 

નામ બદલીને બીઆર આંબેડકર 
કરવાનું સરકારъ નŨી કયુ↨ હતું.  જેને 
પગલે કыટલાક લોકો ભડકЫ ગયા 

હતા અને નામ બદલવાના િનણ↓યને 
પરત લેવાની માગણી સાથે િવરોધ 
Ĭદશ↓ન શλ કરી દીધા હતા. જેને 
પગલે સમĠ િજ·ામાં િહѕસાની 
ઘટનાઓ સામે આવી હતી. િહѕસાને 
અટકાવવા માટъ િજ·ામાં પોલીસ 
તંĦ ˛ારા ૧૪૪ લાગુ કરી દъવામાં 
આવી છъ. 
પોલીસ Ëયારъ િહѕસાખોરોને રોકЫ 

રહી હતી Óયારъ તેમના પર પણ 
પÔથરમારો કરી દъવામાં આãયો હતો, 
જેમાં િજ·ાના ડીએસપી ઘાયલ થઇ 
ગયા હતા જેથી તેઓ બેભાન થઇ 
ગયા હતા Ëયારъ એક એસપી પણ 
ઘવાયા હતા. હાલ બ³−³ેની સારવાર 
ચાલી રહી છъ.

ચંડીગઢ 
કણા↓ટકના હુબલીમાં હુબલી ધારવાડ બાયપાસ રોડ પાસે 

Ĭાઇવેટ બસ અને ĺક વŵે અકçમાત સજા↓તા આઠ લોકોનાં 
મોત થયા છъ અને ૨૦થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છъ તેમ પોલીસે 
એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ. આ બસ મહારા∆ના કોàહાપુરથી 
બ′ગાલુι જઇ રહી હતી Óયારъ સામેથી ĺક આવતા બંને વŵે 
વાહનો વŵે અકçમાત સજા↓યો હતો. પોલીસના જણાãયા 
અનુસાર ĺેકટરને ઓવરટъક કરવામાં બસના ļાઇવરъ અંકЮશ 
ગુમાવતા બસ સામેથી આવી રહъલ ĺક સાથે અથડાઇ હતી. 
ઘટના çથળъ જ છ લોકોનાં મોત થયા હતાં Ëયારъ સારવાર 
દરિમયાન બે લોકોનાં મોત થયા હતાં. તકોમાં બસ અને ĺક 
બંનેના ļાઇવર Óયુ પાÜયા છъ. હЧરયાણાના િજંદ જી·ાના 
કાંદъલા ગામમાં એક વાહન ĺક સાથે અથડાતા છ લોકોનાં 

મોત થય છъ અને અ×ય ૧૭ લોકો ઘાયલ થયા છъ તેમ પોલીસે 
એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ. તમામ પીЧડતો િહસાર િજ·ાના 
રહъવાસી છъ. અકçમાત પછી ĺકનો ļાઇવર ભાગી ગયો હતો. 

કણા↓ટક, હЧરયાણા, યુપી, રાજçથાનમાં સજા↓યેલા અકçમાતમાં કЮલ 23નાં મોત
કાંદેલા ગામમાં અેક વાહન ક સાથે અથડાતાં 6 લાેકાેના માેત, 17 લાેકાે ઘાયલ

નવી Чદàહી
રાજધાની Чદàહીમાં આવેલા કЮતુબ 

િમનાર પЧરસરમાં 27 િહ×દુ અને જૈન 
મંЧદરોના િજણђ↓Öધાર કરવાના મામલામાં 
થયેલી િપЧટશન પર કોટ↓માં સુનાવણી 
પૂરી થઈ ગઈ છъ. કોટ↓ 9 જૂને ચુકાદો 
આપશે. આ પહъલા આЧક↕ઓલોિજકલ 
સવ› ઓફ ઈЩ×ડયાએ સોગંદનામુ કરીને 
કЅ છъ કы, કЮતુબ િમનાર એક િનિજ↓વ 
ઈમારત છъ અને Óયાં પૂજા પાઠ કરવા 
માટъ કોઈને કાયદાકЫય હક નથી. 
મામલાની સુનાવણી દરિમયાન િપЧટશન 
કરનારા ãયિŪએ કЅ હતુ કы, જો 
એક વખત કોઈ જÆયાએ ભગવાનની 
çથાપના થઈ છъ તો Óયાં કાયમ માટъ 
ભગવાન રહъવાના છъ. મંЧદરને તોડી 

પાડવામાં આãયા બાદ પણ તેનુ ચЧરĦ 
બદલાશે નહỲ. આજે પણ Óયાં દъવી 
દъવતાઓના િચĦો જોઈ શકાય છъ. 
અહỲયા પૂજા કરવાનો અિધકાર પણ 
મળવો જોઈએ.  કોટ↓માં આજે સુનાવણી 
દરિમયાન આЧક↕ઓલોજીકલ સવ › ઓફ 
ઈЩ×ડયાના વકЫલની દલીલો પણ કોટ‼ 
સાંભળી હતી.

કЮતુબ િમનાર રા∆ીય çમારક છъ, કોઈ ધમ↓ને પૂજા માટъ મંજૂરી નહỲ

દસ વાહનાેને અાગ લગાડાઈ, િહંસામાં 20થી વધુ પાેલીસ 
કમીર્અાે ઘાયલ, ડીઅેસપી બેભાન, િજ ામાં 144 લાગુ
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ગુજરાત યુિનવિસ↓ટી 
ગુજરાત રાËયની 

ĬિતΗાપાĦ યુિનવિસ↓ટી છъ. 
આ યુિનવિસ↓ટીના કЮલપિત પદъ 
ઉમાશંકર જોશી, મગનભાઈ 
દъસાઈ, ઈΐરભાઈ પટъલ તથા 
કы. એસ. શાçĦી જેવા કыટલાક 
ĬિતΗાપાĦ મહાનુભાવો 
કЮલપિતપદъ રહી ચૂÄયા છъ. 
િશΤણ ΤેĦ રાજનીિતથી દૂર 
હોવું જોઈએ તેમ કહъવાય છъ, 
પરѕતુ વાçતવમાં તેમ નથી. 
દરъક રાજકЫય પΤો પોતાની 
િવચારધારાને અનુકвળ પોતાના 
વફાદાર માણસોની આ પદ પર 
િનમણૂક કરવાની ઇÉછા ધરાવે 
છъ. ભૂતકાળમાં જે તે પΤે આ 
કામ કયુ↨ છъ. હવે ભગવાકરણ 
થઈ રЅં છъ. ગુજરાત 
યુિનવિસ↓ટીની çથાપનાની 
ભલામણ છъક ૧૯૪૦માં 
મહાÓમા ગાંધી, સરદાર પટъલ, 
શેઠ અ તલાલ હરગોિવંદદાસ 
તથા આનંદશંકર Īુવ 
જેવાઓએ કરી હતી, પરѕતુ 
તેની çથાપના આઝાદી પછી 
થઈ હતી.
ગુજરાત યુિન.ની çથાપના
ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીની 

çથાપનાનો ઇિતહાસ રસĬદ 
છъ. આજે ગુજરાત યુિનવિસ↓ટી 
વટ Τ બની છъ અને રાËયમાં 
બીજી પણ યુિનવિસ↓ટીઓ 
ઊભી થઈ છъ. પરѕતુ તેની 
çથાપના અને çથાપનાની 
પાછળની રાજનીિતનો ઉ·ેખ 
મોરારજી દъસાઈએ તેમની 
આÓમકથામાં કયђ↓ છъ જે આ 
Ĭમાણે છъ ઃ
Ĭાથિમક િશΤણ ફરિજયાત 

કરવા માટъ મુંબઈમાં મંĦીમંડળъ 
૧૯૪૭માં નŨી કયુ↨ હતું અને 
એક હજારની વસતીવાળા 
ગામડાથી એની શλઆત કરી 
હતી. ૧થી ૪ ધોરણ માટъ આ 
ફરિજયાત િશΤણ બનાવવામાં 
આãયું હતંુ, કારણ કы એથી 
વધારાને પહ℮ચી વળવા માટъ 
રાËયની એ વખતે શિŪ ન 
હતી. Óયાં સુધી મુંબઈ રાËયમાં 
એક જ યુિનવિસ↓ટી હતી. 
જે મુંબઈ યુિનવિસ↓ટી તરીકы 
ઓળખાતી હતી. çĦીઓને 
માટъ એક Ĵીમતી નાથીબાઈ 
દામોદર ઠાકરસી (કવ›) 
યુિનવિસ↓ટી હતી, પણ સરકારъ 
એને મા×યતા આપી ન હતી. 
અમાιં મંĦીમંડળ બ×યા 

પછી અમે એને મા×યતા 
આપી અને એને માટъ કાયદો 
બનાãયો. ઉપરાંત મહારા∆, 

ગુજરાત અને કણા↓ટક 
યુિનવિસ↓ટીઓ çથાપવા 
માટъ એક એક સિમિત પણ 
નીમવામાં આવી હતી. ગુજરાત 
યુિનવિસ↓ટીની સિમિત એિĬલ, 
૧૯૪૭માં િનમાઈ હતી. એ 
સિમિતના Ĭમુખ તરીકы પહъલાં 
Ĵી એમ. સી. ચાગલાને 
નŨી કયા↓ હતા, પરѕતુ એમણે 
એમાંથી રાજીનામંુ આØયું એટલે 
Ĵી ગણેશ વાસુદъવ માવળѕકરને 
એના Ĭમુખ બનાãયા 
હતા. તેઓ તે વખતે વડી 
ધારાસભાના çપીકર-અÖયΤ 
હતા. એમણે સિમિતને Чરપોટ↓ 
આØયો તે પછી ગુજરાતમાં 
યુિનવિસ↓ટી çથાપવામાં આવી 
હતી. એ સમયે પૂનામાં પણ 
યુિનવિસ↓ટીની çથાપના થઈ 
હતી.

વાઇસ ચા×સેલર
ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીની 

çથાપના કરવાનંુ નŨી કયુ↨ 
Óયારъ એના પહъલા વાઇસ 
ચા×સેલર કોને નીમવા એ 
સવાલ ઉપЩçથત થયો હતો. 
આ Ĭ ે કડવાશ પણ પેદા કરી 
હતી. Ĵી માવળѕકરની ઇÉછા 
પહъલા વાઇસ ચા×સેલર થવાની 
હતી, પરѕતુ ગુજરાતમાં ઘણાં 
ભાઈઓ અને બહъનોનો આ 
સામે િવરોધ હતો અને તેઓ 
આ િવશે સરદાર સાહъબને 
જણાવવાનો મને આĠહ કરતા 
હતા. મ′ એ સૌને જણાãયું 
હતું કы, ‘’હું આ િવશે સરદાર 
સાહъબને કોઈ આĠહ કરવાનો 
નથી. તમારъ તમારી લાગણી 
એમને જણાવવી હોય તો 
એમને સીધી જ જણાવો.’’ 
મારા ઉપર સરદાર સાહъબનો 
એક એવો સંદъશો આãયો કы, 
‘’તમારી સંમિત હોય તો Ĵી 
કનૈયાલાલ મુનશીનું નામ એ 
çથાન માટъ િવચારી શકЫએ.’’ 
આ અરસામાં સરદાર સાહъબ 
મુંબઈ આãયા Óયારъ મ′ એમની 
પાસે આ વાત છъડી અને 
કЅં કы, ‘’તમારી મરજી Ĵી 
મુનશીને વાઇસ ચા×સેલર 
તરીકы નીમવાની હોય તો 
મારો પોતાનો એમાં કોઈ 
વાંધો હોઈ શકы નહỲ, પરѕતુ 
Ĵી મુનશી વાઇસ ચા×સેલર 
થશે તો ઘણાંને કદાચ એ પસંદ 
નહỲ પડે, કારણ કы એમણે 
ગુજરાતમાં ખાસ કોઈ કામ કયુ↨ 
નથી. આ િવરોધ જો થાય તો 
એને શરમાવવાનંુ કામ મારા 
માટъ મુäકыલીભયુ↨ બનશે એટલું 
મારъ કહъવું જોઈએ.’’

કોને બનાવવા ?
એટલે સરદાર સાહъબે એ 

િવશે પોતાનો મત બદàયો 
અને મને પૂછયું કы, ‘’તમે 
કોનું નામ સૂચવો છો ?’’ મ′ 
એમને કЅં કы, ‘’મારી પાસે 
કોઈની ભલામણ કરવા માટъ 
કોઈ જλરી િવગત નથી અને 
મારъ કોઈને માટъ ખાસ આĠહ 
કરવાનો પણ નથી એટલે 
કોઈ એક નામની ભલામણ 

હું કરી શકતો નથી. પરѕતુ 
કыટલાંક માણસોનાં નામો હું 
તમારી પાસે મૂકЫ શકЮі. તેમાંથી 
તમને પસંદ પડે તેમને તમે 
નીમી શકો છો.’’ મ′ એમને 
છ નામો આØયાં હતાં ઃ Ĵી 
ગણેશ વાસુદъવ માવળѕકર, Ĵી 
કાકાસાહъબ કાલેલકર, Ĵી કы. 
જી. નાયક, Ĵી એન. એમ. 
શાહ, Ĵી નાનાભાઈ ભž અને 
Ĵી હરિસˇભાઈ ЧદવેЧટયા.

સરદાર સાહъબે કЅં કы, ‘’Ĵી 
માવળѕકર અને Ĵી કાકાસાહъબ 
આમાં ન ચાલી શકы. એટલે કы 
એમના માટъ અÓયારъ િવચાર ન 
કરી શકાય.’’ મ′ એમને Óયારъ 
કЅં કы, ‘’તમે એમને નીમશો 
નહỲ તો એનો અથ↓ એમ થશે 
કы મ′ એમાં િવરોધ કયђ↓ છъ. 
એમને નીમવા માટъ મારો કોઈ 
વાંધો નથી. બીજાઓનો િવરોધ 
બીજાઓએ તમને જણાãયો 

છъ.’’ Óયારъ એમણે એમ કЅં 
કы, ‘’હું જ એમને કહી દઈશ 
અને એમને સલાહ આપીશ કы 
એમણે આ િવશે િવચાર કરવો 
નહỲ.’’

ЧદવેЧટયાની પસંદગી
Óયાર પછી બધાં નામોના 

ગુણદોષનો િવચાર કરતાં 
એમણે Ĵી Чદવેટીયાનું નામ 
પસંદ કયુ↨. આ િવશે Ĵી 

ЧદવેЧટયાને પૂછવાનંુ મને 
સ℮પવામાં આãયું હતું. Ĵી 
ЧદવેЧટયા Ĵી મુનશીના ખાસ 
િમĦ હતા. એમને પૂછવા 
માટъ મને કહъવામાં આãયું. 
Óયારъ પહъલાં આ માટъ મ′ Ĵી 
બાળાસાહъબ ખેરની સંમિત 
માગી, કારણ કы બાળાસાહъબ 
મુÅયમંĦી અને િશΤણમંĦી 
પણ હતા. એટલે આ િનમણૂક 
એમણે જ કરવાની હતી. એમણે 
પણ Ĵી ЧદવેЧટયાને પસંદ કયા↓ 
એટલે મ′ Ĵી ЧદવેЧટયાને એ 
અંગે પૂછયું અને એમણે એ 
માટъ પોતાની સંમિત આપી. મ′ 
સરદાર સાહъબને આ સંમિતની 
જાણ કરી અને એમની સાથે 
સીધી વાત કરીને નŨી કરવા 
પણ કЅં, જેથી પાછળથી કોઈ 
ગેરસમજ થાય નહỲ. એ Ĭમાણે 
સરદારĴીએ એમને પૂછી લીધંુ 
અને એમણે હા પાડી એટલે 
એમની િનમણૂક કરવાનંુ નŨી 
થયું.

માળવંકરનો પĦ
Óયાર પછી Ĵી માવળѕકરને 

આ વçતુની જાણ થઈ 
એટલે એમણે આ િવશે 
પોતાનો િવરોધ દશા↓વતો પĦ 
સરદાર સાહъબને લÅયો. 
અમદાવાદમાંથી કыટલાક 
એમના િમĦોએ પણ સરદાર 
સાહъબને એ િવશે લÅયું. મને 
પહъલાં જે શંકા લાગતી હતી કы 
Ĵી માવળѕકર જો પસંદ નહỲ 
થાય તો એનો દોષ તેઓ મારા 
પર નાખશે એ શંકા સાચી 
પડી, કારણ કы એમના નામના 
િવરોધનો દોષ એમણે મારા પર 
નાÅયો હતો. આવા િવરોધથી 
સરદાર સાહъબ ઉપર કાંઈક 
અસર થઈ અને Ĵી કનૈયાલાલ 
(કાનજીભાઈ) દъસાઈ, જેઓ 
Ĭદъશ સિમિતના Ĭમુખ 
હતા અને કૉЩ×çટટયૂઅ×ટ 
ઍસેÜÚલી-બંધારણ સભાના 
અને પાલ↓મે×ટના સÛય 
પણ હતા. એમને એમણે 
ચચા↓ કરતાં કЅં કы, ‘’તમે 
મોરારજીભાઈને આ િવશે પૂછો 
અને એ જો હા કહъતા હોય તો 
એમને Ĵી ЧદવેЧટયાને બદલે 
Ĵી માવળѕકરને નીમવા માટъ 
કહો.’’ Ĵી કાનજીભાઈએ આ 
સંદъશો મને કΝો Óયારъ મ′ Ĵી 
કાનજીભાઈને ટъિલફોન પર 
કЅં કы, ‘’તમે આ ભાર મારા 
પર શું કરવા નાખો છો ? Ĵી 
માવળѕકરનો િવરોધ તો તમે 
અને બીજા ભાઈઓએ કયђ↓ 
હતો. મ′ નહોતો કયђ↓ અને 

તમારъ સરદાર સાહъબ સાથે એ 
િવશે ચચા↓ કરી લેવી જોઈએ. 
તમે એમ ન કયુ↨ એટલે ખોટી 
રીતે હું એમાં વગોવાઉѕ છું.’’

છъવટъ જાહъરાત
Ĵી કાનજીભાઈએ એમની 

આ ગફલત çવીકારી અને 
સરદાર સાહъબ સાથે એમણે 
પણ ચચા↓ કરીને એમનો 
પોતાનો અને બીજાઓનો 
િવરોધ એમને સંભળાãયો. 
એટલે સરદાર સાહъબે એ વાત 
પડતી મૂકЫ અને Ĵી ЧદવેЧટયાને 
વાઇસ ચા×સેલર તરીકы લેવાનું 
છъવટъ નŨી કયુ↨. સરદાર 
સાહъબની વાત મને મળી એટલે 
તુરત જ મ′ Ĵી બાળાસાહъબ 
ખેરને આ વાત જણાવી. Ĵી 
ખેર એથી કાંઈક મૂંઝાયા પણ 
ખરા, પરѕતુ એમનો મત Ĵી 
માવળѕકરને નીમવાનો ન હતો. 
એટલે જ Ĵી ЧદવેЧટયાનંુ નામ 
પહъલેથી જ નŨી થયું હતું. 
મ′ એમને કЅં કы, ‘’સરદાર 
સાહъબની સૂચના હવે આવી 
ગઈ છъ. આમ છતાં તમારъ 
જો Ĵી માવળѕકરને નીમવા 
હોય તો નીમી શકો છો. પરѕતુ 
હું એમાં સંમિત આપી નહỲ 
શકЮі, કારણ કы Ĵી ЧદવેЧટયાને 
સૌના કહъવાથી મ′ પૂછયું છъ 
અને એમણે જ મને હા પાડી 
છъ. સરદાર સાહъબે પણ એ 
માટъ સંમિત આપી છъ. એવા 
સંજોગોમાં હું Ĵી ЧદવેЧટયાને 
એવું ન કહỲ શકЮі કы, તમારъ 
બદલે Ĵી માવળѕકરને 
નીમવાના છъ.’’
Ĵી બાળાસાહъબ એ વાત 

સમËયા એટલે આખરъ એમણે 
Ĵી ЧદવેЧટયાની િનમણૂક જાહъર 
કરી. Ĵી માવળѕકરના મનમાં 
આથી મારા િવશે લાંબા વખત 
સુધી ભારъ ગેરસમજૂતી રહી 
હતી, પરѕતુ મ′ એમના ખાસ 
િમĦને જે હકЫકત બની હતી 
તે જણાવી. છъવટъ એમને પણ 
ખાતરી થઈ હતી કы એમની 
િનમણૂક ન થઈ એમાં મારો 
હાથ ન હતો, પરѕતુ મ′ એમનો 
િવરોધ કયђ↓ એવી મારી 
વગોવણી કыટલાય વખત સુધી 
ચાલુ રહી હતી. મોરારજી 
દъસાઈએ આ વાતનો ઉ·ેખ 
તેમના જ શÚદોમાં ‘માιં જીવન 
Ǽાંત’માં કયђ↓ છъ.

કનૈયાલાલ મુનશી ગુજરાત યુિનવિસર્ટીના 
થમ વાઈસ ચા ેલર કેમ બની શક્યા નહીં

Ĭકરણ-૩૭
Tીઅાેને માટે અેક ીમતી નાથીબાઈ 
દામાેદર ઠાકરસી (કવેર્) યુિનવિસર્ટી હતી, 
પણ સરકારે અેને મા તા અાપી ન હતી. 
અમારંુ મં ીમંડળ બ ા પછી અમે અેને 
મા તા અાપી અને અેને માટે કાયદાે 
બના ાે. ઉપરાંત મહારા , ગુજરાત 
અને કણાર્ટક યુિનવિસર્ટીઅાે ાપવા 
માટે અકે અેક સિમિત પણ નીમવામાં 
અાવી હતી. ગુજરાત યુિનવિસર્ટીની 
સિમિત અેિ લ, 1947માં િનમાઈ હતી.

જાણવા જેવું
આિĭકન દъશ કы×યાનું Ùલેિમંગોનું çવગ↓ : લેક નાકЮસ

આ િĭકા એટલે િવΐભર માટъ જંગલી Ĭાણીઓ જોવા માટъનું સફારીનંુ çથળ. આિĭકાના દъશો તેના 
જંગલો, ઘાિસયા મેદાનો અને Ĭાણી પΤીઓની િવિવધતા માટъ જાણીતા છъ. કы×યાનું લેક નાકЮસ પણ 
તેની િવશેષતાને કારણે યુનેçકોની વàડ↓ હъЧરટъજ સાઈટમાં çથાન પાÜયું છъ. આ તળાવ તેમાં આવતા 
લાખો Ùલેિમંગો માટъ જાણીતું છъ.  આખા િશયાળા દરિમયાન આ િવçતારમાં Ùલેિમંગો િસવાય કіઈ જ 
નજરъ પડતું નથી. તળાવની આસપાસ મેદાનો કાળા ગ′ડા, જીરાફ અને જંગલી ભ′સો પુæકળ જોવા મળъ 
છъ. િહѕસક Ĭાણીઓ ઓછા હોવાથી આ વનçપિત આહારી Ĭાણીઓ મુŪ રીતે ફરતાં જોવા મળъ છъ. દર 
વષ› લાખો Ĭવાસીઓ માટъ આકષ↓ણનું કы×ĩ છъ. 
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અમદાવાદમાં રમશે IPL ફાઈનલ
 Share
મેચની ટટટકટનું ચપોચપ વેચાણ, 

ઓનલાઇન વેચાણ છતાં કાળાબજાર

અમદાવાદ
અમદાવાદના મોટેરા સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી નરિકેટ ્ટેટિયમમાં 

આઈપીએલની ક્ોનલફાયર અને ફાઈનલ મેચ યોજાનાર હોય 
આ નવકએન્િ નરિકેટના રિીયાઓ માટે રોમાંચકારી પુરવાર 
થિવાનું છે. જયારે પોલીિ માટે એકદમ વય્ત િપ્ાહ િાનબત 
થિવાનું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ી અનમત શાહ પણ મેચ નનહાળવા 
હાજર રહેવાના હોય પોલીિ તંત્માં દોિધામ વધી ગઈ છે. 
બીજી તરફ નરિકેટના શોખીનોએ ટટટકટ માટે ધિારો કરતા 
ટટટકટના કાળાબજાર શરૂ થિઈ ગયા છે. નરિકેટ રનિયાઓ 
અતયારે માત્ ઓનલાઈન ટટટકટો જ ખરીદી શકે છે 
છતાં રૂ.800થિી લઈ રૂ.14,000 િુધીની 
ટટટકટો વેચાઈ ગઈ છે. ક્ોનલફયર-
1માં ગુજરાત ટાઈટન્િે આરિમક પ્રદશ્વન 
કરી રાજ્થિાનને 7 નવકેટથિી હરાવી 
દીધું છે. આ િાથિે જ હવે હાટદ્વક પંિયાની 
ટીમને IPL-2022ની ફઈનલ મેચમાં એન્ટ્ી 
મળી ગઈ છે. અમદાવાદના મોટેરા સ્થિત 
નરેન્દ્ર મોદી નરિકેટ ્ટેટિયમમાં 27મીએ 
ક્ોનલફાયર-2 અને 29 મેના રોજ ફઈનલ 

મેચ યોજાવવાની છે. આઈપીએલની ફાઈનલ મેચ જોવા માટે 
નરિકેટ શોખીનોમાં જબબરજ્ત રોમાંચ પ્રિરી ગયો છે. કોઈપણ 
િંજોગોમાં ફાઈનલ મેચ જોવા માટે નરિકેટ રિીયાઓએ ટટટકટ 
ખરીદવા ધિારો કયયો છે. મેચની ટટટકટનું વેચાણ ઓનલાઈન 
છે તેમ છતાં પણ ઓનલાઈન ખરીદ કયા્વ પછી ઘણા બલેકમાં 
વેચવાનું શરૂ કરતા પોલીિ માટે આ બાબત માથિાનો દુઃખાવો 
બની છે. નરિકેટમેચનો િટ્ો રમતા િટોનળયા િનરિય થિયા છે. પાંચ 
હજાર જેટલા બુકીઓએ મેચની 50 હજાર જેટલી ટટટકટો લઇને 
કાળાબજાર કરવાનું ચાલુ કરી દીધુ છે. જેના કારણે રૂ.500ની 

ટટટકટના રૂ.1,000, રૂ.1,000ની ટટટકટના રૂ.2,000 
તેમજ અન્ય મોંઘી ટટટકટોના પણ િબલ 
ભાવ વિુલી રહ્ા છે. પોલીિે બુકીઓની 
ગનતનવનધ, ફામ્વહાઉિ, ચોક્કિ નવ્તાર, 
વાહનો, ભાિાના મકાનો પર વોચ રાખવાનું 

શરૂ કયુું છે. 5 િીિીપી, 7 એિીપી, 10 
પીઆઈ, 15 પીએિઆઈ િનહત 5,000થિી વધુ 
પોલીિનો ્ટાફ બંદોબ્તમાં રહેશે. પાટકિંગમાં 
અંધાધૂંધી ના િજા્વય તે માટે િીિીપી ટ્ાટફકને 
નવશેષ જવાબદારી િોંપાઈ છે. 

27મીએપો ક્પોલિફ્યર-2 29મીએપો ફ્ઇનિન્ ક્રણપો એમદ્વ્દ પ્પોિી્ટપો િ્પોખંડી બંદ્પોબસ્ત ગ્પોઠવ્પો

IPLની ફાઇનલ મેચ નનહાળવા ચાહકોમાં અભૂતપૂવ્વ રોમાંચ
રાજસ્ાનને 7 િવકેટે 

હરાવી ગુજરાત ટાઈટન્સનાે 
ફાઈનલમાં પ્રવેશ

લખનઉને હરાવી 
બેંગલાેરનાે કાેલલફાયર-

ટુમાં પ્રવેશ થયાે
કોલકાતાઃ મીલરની ૩૮ બોલમાં 
ત્ણ ચોગગા અને પાંચ છગગા િાથિેની 
અણનમ ૬૮ રનની ઈનનંગ તેમજ 
તેની અને હાટદ્વક પંિયા વચ્ેની 
૬૧ બોલમાં ૧૦૬ રનની અણનમ 
ભાગીદારીને િહારે ગુજરાતે ટાઈટન્િે 
રાજ્થિાનને િાત નવકેટથિી હરાવીને 
આઇપીએલની ફાઈનલમાં પ્રવેશ 
મેળવી લીધો હતો.  ગુજરાતને જીતવા 
માટે આખરી ઓવરમાં ૧૬ રનની 
જરુર હતી, તયારે પ્રનિધ નરિશ્ાની 
બોનલંગમાં મીલરે શરૃઆતના ત્ણ 
બોલ પર ત્ણ નિકિર ફટકારતાં 
ટીમને ફાઈનલમાં પ્રવેશ અપાવયો 
હતો. ગુજરાતે ૧૮૯ રનના ટાગગેટને 
૧૯.૩ ઓવરમાં ત્ણ નવકેટ ગુમાવીને 
પાર પાિયો હતો. હાટદ્વક પંિયા ૨૭ 
બોલમાં ૪૦ રને અણનમ રહ્ો હતો. 
િહાની નવકેટ ૦ પર ગુમાવયા બાદ 
નગલ અને વેિની જોિીએ ૭૨ રનની 
ભાગીદારી કરી હતી. જે પછી હાટદ્વક 
અને મીલરે બાજી િંભાળી હતી. 
અગાઉ બટલરની ૫૬ બોલમાં ૮૯ 
રનની ઈનનંગને િહારે રાજ્થિાન 
રોયલિે ગુજરાત ટાઈટન્િને 
ક્ોનલફાયર વનમાં જીતવા માટે 
૧૮૯ રનનો પિકાર આપયો હતો. 

રજત પાટટદારની ૧૨ ચોગગા અને 
િાત છગગા િાથિે ૫૪ બોલમાં 
અણનમ ૧૧૨ રન બાદ હેઝલવૂિની 
ત્ણ નવકેટની મદદથિી બેંગલોરે 
લખનઉને હરાવીને ક્ોનલફાયર-
ટુમાં પ્રવેશ મેળવયો હતો. હવે 
તારીખ ૨૭મીને શુરિવારે બેંગલોર 
અને રાજ્થિાન વચ્ે ક્ોનલફાયર-
ટુ રમાશે. જેમાં નવજેતા બનનારી 
ટીમ ૨૯મી  ને રનવવારે ફાઈનલમાં 
ગુજરાત ટાઈટન્િ િામે ટકરાશે. 
બેંગલોરે જીતવા માટે આપેલા ૨૦૮ના 
ટાગગેટનો પીછો કરતાં લખનઉને 
આખરી ઓવરમાં ૨૪  રનની જરુર 
હતી. આ તબક્કે િુ પલેિીિે હષ્વલ 
પટેલને બોલ િોંપયો હતો. તેના પહેલા 
બોલ પર લુઈિે ૧ રન લીધો હતો. 
ચામીરા ્ટ્ાઈક પર આવયો હતો. 
હષ્વલે વાઈિ બોલ બાદ િોટ બોલ 
નાંખયો હતો. ત્ીજા બોલે ચામીરાએ 
નિકિર ફટકારી હતી. હવે આખરી ૩ 
બોલમાં લખનઉને ૧૬ રનની જરુર 
હતી. જોકે ચામીરા ચોથિા બોલે ૧ રન 
લઈ શકયો હતો. જયારે લુઈિ નરિઝ 
પર હતો, તયારે હષ્વલ પટેલે િતત 
બે િોટ બોલ નાંખતાં બેંગલોરને ૧૪ 
રનથિી જીતાિયું હતુ.

ભારતીય ટીમ ચાર મહિનામાં 20થી વધુ T-20 રમશે
અમદાવાદઃ ઈન્ડિયન પ્રીમમયર લરીગનરી વર્તમાન 

મિઝન પૂરરી થવાનું કાઉ્્ટ ડિાઉન શરૃ થઇ ગયું છે. જોકે, 
આઇપરીએલ બાદ પણ મરિકે્ટપ્રેમરીઓનરે લાંબો િમય ખાલરીપો 
નહીં નડિરે. ભારરરીય મરિકે્ટ ્ટરીમ આગામરી જૂનથરી િપ્ટેમબર 
િુધરી ૨૦થરી વધુ T - 20, ૬થરી વધુ વન-ડિરે અનરે ૧ ્ટેસ્ટ 
મરેચમાં રમશરે. આ ઉપરાંર ૧૬ ઓક્ટોબરથરી ઓસટ્રેમલયા 
ખારરે T-20 વરડિ્તકપનો પ્ારંભ થશરે. આઇપરીએલ ૨૯ મરેના 
પૂરરી થશરે અનરે રરેના ૧૦ દદવિ બાદ ભારર અનરે પ્વાિરી 

દમષિણ આમરિકા વચ્રે પાંચ મરેચનરી ટ્રે્્ટરી૨૦ શ્રેણરીનો પ્ારંભ 
થઇ જશરે. પ્થમ ટ્રે્્ટરી૨૦ ૯ જૂનરે દદરહરીમાં, બરીજી T-20 ૧૨ 
જૂનરે ક્ટકમાં, ત્રીજી ટ્રે્્ટરી૨૦ ૧૪ જૂનરે મવશાખાપ્ટનમમાં, 
ચોથરી ટ્રે્્ટરી૨૦ ૧૭ જૂનરે રાજકો્ટમાં અનરે પાંચમરી ટ્રે્્ટરી૨૦ 
૧૯ જૂનરે બેંગાલુરુમાં રમાશરે. આ શ્રેણરી પૂરરી થવાના પાંચમાં 
દદવિથરી ભારરના ઇંગલરે્ડિપ્વાિનો પ્ારંભ થઇ જશરે. ૨૪ થરી 
૨૭ જૂન ભારરરીય ્ટરીમ મલિરેસ્ટરશાયર િામરે ચાર દદવિરીય 
મરેચમાં રમશરે. 
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તિવાઉને
પશ્ચિમ આશ્રિકી દેશ સેનેગલ 

ખાતે એક ભારે મોટી દુર્ઘટના બની 
છે. શ્તવાઉને ખાતે એક હોસ્પટલમાં 
આગ લાગવાના કારણે ૧૧ નવજાત 
બાળકોના મોત થયા છે. સેનેગલના 
રાષ્ટ્રપશ્ત મૈકી સૈલના હવાલાથી આ 
જાણકારી સામે આવી છે. રાષ્ટ્રપશ્ત 
મૈકી સૈલના હવાલાથી કહેવામાં આવયું 
છે કે, ‘મેં તાજેતરમાં એક ખૂબ જ દુખદ 
અને શ્નરાશાજનક સમાચાર સાંભળયા. 
શ્તવાઉને ખાતેની એક સાવ્ઘજશ્નક 
હોસ્પટલના નવજાત બાળકોના 
શ્વભાગમાં આગ લાગવાના કારણે ૧૧ 
નવજાત શ્શશુઓના મોત થઈ ગયા છે.’

રાષ્ટ્રપશ્ત સૈલે જણાવયું કે, ‘આ 

દુર્ઘટના મોડી રાતે બની હતી. હું 
માસૂમોની માતાઓ અને તેમના 
પરરવાર પ્રતયે મારી પ્રગાઢ સંવેદના 
વયક્ત કરૂં છું.’ સેનેગલના રાજનેતા 
ડીઓપ સીના કહેવા પ્રમાણે આ 
હોનારત શ્તવાઉનેના પરરવહન કેન્દ્ર 
ખાતે મામે અબદદૌ અજીજ સી દબાખ 
હોસ્પટલ ખાતે બની હતી. શોટ્ઘ 
સરકકિટના કારણે આ પ્રકારે આગ લાગી 
હોવાનું જણાઈ રહ્ં છે.  પ્રશાસનના 
કહેવા પ્રમાણે તેઓ આગ લાગવાના 
કારણો અંગેની તપાસ કરી રહ્ા છે અને 
આગ કયાંથી લાગી તે જાણવા પ્રયત્ન 
કરવામાં આવી રહ્ો છે.  સેનેગલના 
ઈશ્તહાસમાં આ અતયાર સુધીની સદૌથી 
મોટી આગ હોનારતો પૈકીની એક છે. 

પતચિમી આતરિકન દેશ સેનેગલની 
હોસ્પટલમાં આગ, 11 તશશુનાં મોિ 

વોતશગંટન
વશૈ્વિક પ્રવાસ અન ે ટરૂરઝમ માટે 

વધાર ે સાર ં વાતાવરણ ઊભુ ં કરવા અને 
સારી સુશ્વધાઓ ઉપલબધ કરાવવાના 
મોરચ ે ભારતની સ્થશ્તમાં રટાડો થયો 
છે. આજ કારણ છે ક ે વરડ્ઘ ઇકોનોશ્મક 
ફોરમ તરફથી મંગળવાર ેબહાર પાડવામાં 
આવલેા ગલોબલ ટ્ાવલે ડવેલપમને્ટ 
ઇન્ડકેસ, 2021માં ભારત 46મા ક્રમથી 
આઠ ્થાન નીચ ેજઈન ે54મા ્થાન પર 
પહોંચી ગયંુ છે. જો ક ે વશૈ્વિક ્તર પર 
ભલ ેભારતનો દખેાવ સારો રહ્ો ના હોય 
પરતં ુ દશ્ષિણ એશ્શયાના મોરચ ે ભારત 

ટોચના ક્રમ પર છ.ે અતે્ નોંધનીય છ ેકે 
WEF તરફથી દર બ ેવર્ષે ગલોબલ ટ્ાવલે 
ડવેલપમને્ટ ઇન્ડકેસ જાહરે કરવામા ંઆવે 
છ.ે આ ઇન્ડકેસમા ં વશૈ્વિક પ્રવાસ અને 
પય્ઘટનના મામલ ે ટોચના 117 દશેોમાં 
ટરૂરઝમન ે પ્રવાસન ે વગે ઉત્જેન આપવા 
માટ ે કરવામા ં આવી રહલેા ં પ્રયાસો 
અન ેજ ેત ેદશેોમા ંઉપલબધ સશુ્વધાઓનું 
મરૂયાકંન કરવામા ંઆવ ેછ.ે WEF દ્ારા 
જાહરે કરવામા ંઆવલેા લટેે્ ટ ઇન્ડકેસમાં 
જાપાન ેટોચનુ ં્થાન પ્રાપ્ત કયુું છ.ે બીજા 
ક્રમ ે અમરેરકા છ ે તો ત્ીજા ્થાન ે ્પને 
અન ેચોથા ્થાન ેરિાન્સ છ ેજયાર ેપાચંમો 

ક્રમ જમ્ઘનીનો છ.ે ત ે પછીના છઠ્ાથી 
10મા ક્રમ ે સ્વટઝલષેન્ડ, ઓ્ટ્શે્લયા, 
શ્રિટન, શ્સગંાપોર અન ે ઇટાલી છ.ે 
નોંધનીય છ ે ક ે 201૯મા ં ભારતનો ક્રમ 
46મો હતો પણ આ વર્ષે ત ે આઠ ક્રમ 
ગગડીન ે54મા ્થાન પર પહોંચી ગયુ ંછ,ે 
જ ેદશેના અથ્ઘતતં્ માટ ેશ્ચતંાનો શ્વર્ય છ.ે 
આ ઇન્ડકેસમા ંમધય આશ્રિકન દશે ચાડનો 
છ.ે તને ે117મુ ં્થાન મળયુ ંછ.ે બોટમમાં 
આવતા 10 દશેોની વાત કરીએ તો ચાડની 
આગળ યમન, શ્સએરા શ્લયોન, અગંોલા, 
કમેરન, લસેોથો, નાઇજીરરયા, માલાવી 
અન ેવનેઝેએુલાનો ક્રમ છ.ે 

ગલોબલ ટ્ાવેલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેકસમાં 
ભારત 8 ક્રમ ગગડીને 54મા ્થાન પર
ડબલ્યુઈએેફ દર બે વર્ષે જાહેર કરે છે ગલલેબલ ટ્લવેલ ડેવલપમેન્ટ ઈને્ક્સ

ટેક્સલસનલ ઉવલલે્મલં પ્લઈમરી શલળલમલં એંધલધૂંધ ગલેળીબલર

હ્યુ્ટન
ટેકસાસના ઉવારડે ખાતે પ્રાઈમરી શાળામાં 

બનેલી ગોળીબારની રટનામાં મૃતકઆંક વધીને 
21 થઈ ગયો છે. મૃતકોમાં 18 બાળકો સશ્હત 
અન્ય 3 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. 18 વર્ષીય 
બંદૂકધારીએ મંગળવારે ટેકસાસ ખાતેની એક 
પ્રાઈમરી શાળામાં આડેધડ ગોળીબાર કયયો હતો. 

શૂટરની ઓળખ 18 વર્ષીય સરવાડોર રામોસ 
તરીકેની સામે આવી છે. તે ્થાશ્નક અમેરરકી 
નાગરરક છે. એવી આશંકા છે કે, પહેલા તેણે 
પોતાના દાદીને ગોળી મારી હતી અને તયાર બાદ 
તે રોબ એશ્લમેન્ટ્ી શાળાએ પહોંચયો હતો. તેના 
પહેલા તેણે પોતાની ગાડી છોડી હતી. તે પોતાના 
સાથે એક હેન્ડગન અને સંભવતઃ રાઈફલ લઈને 
આવયો હોવાની આશંકા છે. રટના ્થળેથી તેનો 

મૃતદેહ પણ મળી આવયો છે અને રર્પોસન્ડંગ 
ઓરફસરે તેને ગોળી મારી હોવાનું જણાઈ રહ્ં છે. 

રાષ્ટ્રપશ્ત જો બાઈડને આ રટના અંગે ષિોભ 
વયક્ત કરતા કહ્ં કે, ‘આજે કેટલાક અશ્ભભાવકો 
એવા હશે જેઓ પોતાના બાળકોને ફરી કદી નહીં 
જોઈ શકે. માતા-શ્પતાઓ જે કદી પહેલા જેવા 
નહીં રહે. પોતાના બાળકને ગુમાવવું, પોતાના 
આતમાના એક શ્હ્સાને ગુમાવવા સમાન છે. હું 
સમગ્ર રાષ્ટ્રને અપીલ કરૂં છું કે, તેઓ એમના 
માટે પ્રાથ્ઘના કરે, તેમના માટે આ અંધકારભયા્ઘ 
સમયમાં શ્હંમત આપવાની પ્રાથ્ઘના કરે.’ બાઈડને 
વહાઈટ હાઉસ ખાતે એક સંબોધન દરશ્મયાન ફરી 
એક વખત ગન લોશ્બઈંગ મુદ્ે શ્વરોધ વયક્ત કયયો 
છે અને હવે તેના સામે એકશન લેવાનો સમય 
આવી ગયો છે તેમ કહ્ં હતું. 

પલેલીસ કલર્યવલહીમલં બંદયુકધલરીનયું મલેત, એલરલેપીએે ઈન્સલગ્લમ પર શેર કરી રલઈફલની તસવીર

18 વર્ષીય બંદુકધારીએ 18 બાળકો સહિત 21ની િતયા કરી
ઘટનાને પગલે કાયદામાં ફેરફાર કરીશું : જો બાઇડેન
ટેક્સા્મસાં બપોરે એક સકકૂલમસાં અંધસાધૂંધ ગોળીબસાર થયો હતો. યુવસાલ્ડેમસાં રોબ એલલમડેનટરી સકકૂલમસાં 
18 વર્ષનસા યુવકે ગોળીબસાર કયયો હતો. આ હુમલસામસાં 18 લવદ્સાથથીઓ અનડે 3 લિક્ષકોનસા મોત થયસા છે. 
ફસાયરરંગમસાં 13 બસાળકો, િસાળસાનસા કમ્ષચસારીઓ અનડે કેટલસાક પોલી્કમથીઓ પણ ઘસાયલ થયસા હતસા. 
રસાષ્ટ્રપલત જો બસાઇ્ડેનડે હુમલસા બસાદ ત્રણ રદવ્નો રસાષ્ટ્રીય િોક જાહેર કયયો છે. પોલી્ અલધકસારીઓએ 
હુમલસાખોરનડે મસાયયો હોવસાનો દસાવો કયયો હતો. તડેની ઓળખ લવિડે હજુ કંઈ સપષ્ટ થયુ નથી.

અેટેક પહેલા હુમલાખોરે પોિાની દાદીની પણ હતયા કરી
યુએ્નસા ટેક્સા્ રસાજયમસાં એક 18 વરથીય બંદૂકધસારીએ એક પ્સાથલમક િસાળસામસાં ગોળીબસાર કયયો 
હતો, જડેમસાં 18 બસાળકો ્લહત 21 લોકોનસા મોત થયસા હતસા. આ પછી પોલી્ કસાય્ષવસાહીમસાં હુમલસાખોર 
મસાયયો ગયો. મંગળવસારે ્વસારે લગભગ 11:30 વસાગયડે ્ડેન એનટોલનયોથી 134 રકલોમીટર દૂર, 
ટેક્સા્નસા ઉવસાલ્ડેમસાં રોબ એલલમડેનટરી સકકૂલમસાં ગોળીબસારનો અવસાજ ્ંભળસાયો હતો. ટેક્સા્નસા 
ગવન્ષર ગ્ડેગ એબોટે જણસાવયું હતું કે, હુમલસાખોરની ઓળખ ્સાલવસા્ોર રસામો્ તરીકે થઈ છે, જડે 
િસાળસાની નજીકનસા લવસતસારનો રહેવસા્ી છે.

વોતશંગટન
એશ્પ્રલ મશ્હનામાં કેનેડાથી બોટમાં 

બેસીને અમેરરકાની બોડ્ઘર ક્રોસ કરનારા 
છ ગુજરાતીઓને અમેરરકાની કોટટે છોડી 
મૂકયા છે. આ તમામ હાલ જેલમાં બંધ 
છે, કાયદાકીય કાય્ઘવાહી પૂરી કયા્ઘ બાદ 
તેમને રડપોટ્ઘ કરવામાં આવશે. ૨૮ એશ્પ્રલે 
તેમની બોટ અમેરરકાની હદમાં કાશ્તલ ઠંડી 
વચ્ે નદીમાં ડૂબી રહી હતી તે જ વખતે 
્થાશ્નક પોલીસની એક ટુકડીએ પહોંચીને 
તમામ લોકોને ડૂબતા બચાવી લીધા હતા. 
રડસ્ટ્કટ કોટ્ઘના જજ ગેરી એલ. ફાવરોએ 
તમામ છ યુવકોને ટકોર કરી હતી કે તેઓ 
અમેરરકામાં આવવા માટે ગેરકાયદે ર્તો 

કયારેય ના અપનાવે. જજે તેમને એવી 
સલાહ પણ આપી હતી કે માનવ ત્કરોને 
માત્ પૈસાથી જ લેવાદેવા હોય છે અને 
તેમના જેવા લોકોના જીવની કોઈ પરવાહ 
નથી હોતી. છ ગુજરાતીઓને છોડી મૂકતા 
કોટટે એવી ટકોર પણ કરી હતી કે તમારા 
દેશમાં પાછા જાઓ, અને તયાંના લોકોને 
પણ સમજાવો કે તેઓ ગેરકાયદે રીતે 
અમેરરકામાં આવવાનો પ્રયાસ ના કરે. 
જો અમેરરકાનો પ્રવાસ કરવો જ હોય તો 
હંમેશા કાયદાકીય ર્તો જ અપનાવવો 
જોઈએ. છ ગુજરાતીઓ અમેરરકાની 
પોલીસના હાથે ગેરકાયદે રીતે બોડ્ઘર ક્રોસ 
કરી રૂસણખોરી કરતા ઝડપાયા હતા. 

કેનેડાથી યુએસમાં ઘૂસનારા છ 
પાટીદારોને કોટટે તનદદોષ છોડ્ા

લાંચના આરોપ બદલ ઇડીએ 
કાશ્ત્ઘ શ્ચદમબરમ સામે મની 
લોન્ડરરંગનો કેસ દાખલ કયયો

નવી દદલહી
ચીનના ૨૬૩ નાગરરકોને શ્વઝા જારી કરવા સાથે 

સંબશ્ધત કશ્થત કદૌભાંડમાં કોંગ્રેસ સાંસદ કાશ્ત્ઘ શ્ચદમબરમ 
અને અન્ય શ્વરદ્ધ ઇડીએ મની લોન્ડરરંગનો કેસ દાખલ 
કયયો છે તેમ સત્ાવાળાઓએ એક શ્નવેદનમાં જણાવયું છે. 
આ કદૌભાંડ એ સમયે થયું હતું જયારે કાશ્ત્ઘના શ્પતા પી. 
શ્ચદમબરમ દેશના ગૃહ પ્રધાન હતાં. ઇડીએ શ્પ્રવેન્શન 
ઓફ મની લોન્ડરરંગ એકટની શ્ક્રશ્મનલ જોગવાઇ હેઠળ 
આ કેસ દાખલ કયયો છે. સીબીઆઇએ દાખલ કરેલી 
એફઆઇઆરને આધારે ઇડીએ આ કેસ દાખલ કયયો છે.  
વેદાન્તા ગ્રૂપ કૂંપની તલવાંડી સબો પાવર શ્લશ્મટેડના એક 
અશ્ધકારીએ કાશ્ત્ઘ શ્ચદમબરમ અને તેમના નજીકના સાથી 
એસ ભા્કર રમનને ૫૦ લાખ રશ્પયાની લાંચ આપી હતી.

ટ્ીટર ખરીદવા એલન 
મ્કે જૂની ઓફર સુધારીને 
રરવાઈઝડ પલાન મૂકયો

વોતશંગટન
શ્વવિના સદૌથી ધનાઢય વયશ્ક્ત એલોન મ્કે શ્વવિના 

સદૌથી મોટા ટેક્ોલોજી સોદામાં શ્ટ્ટરને ખરીદવાની 
જાહેરાત કયા્ઘ બાદ ફેક યુઝસ્ઘ અને શરતોના બહાને 
રકજક શર કરી છે. મ્કે ગત સપ્તાહે શરત મુકી હતી કે 
જયાં સુધી બોટના સાચા આંકડા નશ્હ આપવામાં આવે 
અને ૫% સુધી તેને સીશ્મત કરવામાં નશ્હ આવે તયાં 
સુધી સોદો ‘હોરડ’ પર રહેશે. જોકે આજે મ્કે કરેલ 
૪૪ અબજ ડોલરની જુની ઓફર સુધારી છે.  એલોન 
મ્કે શ્ટ્ટર ખરીદવા માટે શ્સકયોરરટીઝ એન્ડ 
એકસચેન્જ કશ્મશનને એક સુધારેલી યોજના સબશ્મટ 
કરી છે. આ શ્બડના જોરે શ્ટ્ટરનો શેર ગઈકાલના 
સેશનમાં ૪% ઉંચકાયો હતો. 
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।। સ્વામીશ્ીજી ।।

જન સામાન્યનું હિત જ પ્રમુખ સ્ામીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
પ.પૂ. પ્રરુખસ્વારી રહવારવાજ શતવાબ્ી લેખરવાળવા - લેખ - 2 (હલચલ + દક્ષિણ દશ્મન - પ્રરુખસ્વારીનવા પગલે...)

માડંકૂ્ય ઉપનિષદ કહ ેછ,ે सत्यमेव ज्यत े । 
અરાથાત્ - સત્યિો જ જ્ય રા્ય છ.ે

મહાભારત કહ ેછ,ે सत्ययं हि परमयं बलम ् । 
અરાથાત્ - સત્ય જ સૌરી મોટુ ંબળ છ.ે

ગરુડમહાપરુાણ કહ ેછ,ે व्रतानायं सत्यमतुतमम ्
। અરાથાત્ - દરકે પ્રકારિા વ્રતોમા ંસત્ય બોલવુ ંએ 
શ્રેષ્ઠ વ્રત છ.ે

સત્ય નવષરેિી આવી કઈંક કટેલી્ય નવભાવિાઓ 
આપણા શાસ્ત્ોએ કરી છ.ે

આ ધરાતલ ઉપર સમ્યરે સમ્યરે અવતરલેા 
મહાપરુુષોિા ં જીવિમા ં મિ-કમથા-વચિરે પણૂથા 
અરથામા ં સત્યિુ ં અખડંડત સાતત્ય જોવા મળ ે છ.ે 
સચ્ાઈિુ ંિરૂ જરેવુ ંતરેઓિા હ્ૈયામા ંહો્ય છ ેતરેવો 
જ સચ્ાઈિો સરૂ તરેઓિી વાણીરી વહ ેછ.ે

મિષુ્યિા જીવિમારંી જ્યાર ે સચ્ાઈ નવષરેિા 
સ્પષ્ટ અિરે સતવશીલ નવચારોિુ ં ધોવાણ રા્ય છ,ે 
ત્યાર ે અસત્યિી સાહજીક વતથાણૂકં તરેિા જીવિિો 
જાણરે પ્યાથા્ય બિી જા્ય છ.ે

એકવાર એક ભાઈ િોકરી શોધવા િીકળ્યા. 
એક શરેઠિરે ત્યા ંઅરજ કરી. શરેઠ ેપછૂપરછ આદરી. 
દારૂ પીવો છો? - િા - ચોરીિી ટવે છ?ે - િા. 
ધમૂ્રપાિ કરો છો? - િા, કપટ ક ેબહાિાબાજી કરો 
છો? - િા, નબલકલુ િહીં ! શરેઠ અચબંામા ં પડી 
ગ્યા, એકપણ બરૂી આદત િહીં ! શરેઠ ે નવચારીિરે 
પછૂ્યુ,ં તમારામા ં એકપણ બરૂી આદત િરી? - 
પરેલા ભાઈ શાનંતરી કહ.ે એક જ બરૂી આદત છ.ે 
મિરે વાક્યરે-વાક્યરે જઠૂુ ંબોલવાિી ટવે છ.ે એ નવિા 
કાઈં િહીં.

સત્ય નવષરે વાચંવુ,ં નવચારવુ ં અિરે તરે નવષરે 
વ્યાખ્યાિો આપવા એ સારી બાબત છ,ે જ્યારે 
સત્યિરે વતથાિમા-ંવ્યવહારમા ં સહજ બિાવવુ ં તરે 

વધ ુઊચંી અિરે શ્રેષ્ઠ બાબત છ.ે એટલરે જ કહવેા્ંુય 
છ ેક,ે કહણેી મીસરી ખાડં હ,ે રહણેી તાતા લોહ, 
કહણેી કહ ેઅિરે રહણેી રહ ેએસા નવરલા કોક.

શ્ીમદ્ ભાગવતમા ં શ્ીવરેદવ્યાસજીએ એકાદશ 
સ્કધંમા ંભાગવત સતંિા ત્ીસ લક્ષણો લખ્યા છ.ે 
જરેમાિુ ં એક એટલરે સચ્ાઈ. પ.પ.ૂ પ્રમખુસ્વામી 
મહારાજિા જીવિમા ંસત્યનિષ્ઠા એ કક્ષાિી હતી 
ક,ે જરેમા ં કોઈ બરેવડા ં ધોરણો િ હતા. તરેઓિી 
સચ્ાઈ સો ટચિી હતી. 
સત્ય’ નવષરે ક્યાર્ેય 
સમાધાિ િ કરવુ,ં તરે 
પ.પ.ૂ પ્રમખુસ્વામી 
મહારાજિી સહજ 
લાક્ષનણકતા હતી. િ 
હો્ય તરેવુ ં ઉપજાવીિરે 
છાપ પાડી દવેી, 
એવો દભંીલો દખેાવ 
તરેઓમા ં જોવા િ 
મળ.ે કોઈ અધં પણ 
તરેઓિા વ્યનતિતવિી 
પારદનશથાતાિરે જોઈ- 
જાણી શક ે તરેવું 
નિદદંભપણુ ં એ તરેઓિી 
સ્વાભાનવક ઓળખાણ 
હતી. તરેઓ ઘણીવાર કહતેા, મિરે દભં પહલેરેરી જ 
ગમરે િહીં.

એકવાર તરેઓ સમક્ષ એક પસુ્તકિંુ વાચંિ 
રઈ રહલેુ.ં જરેમા ં તરેઓિી જ સમતવ ભાવિાિો 
એક પ્રસગં વચંા્યો ક,ે ઈ.સ.૧૯૯૪મા ં ડદલહીમાં 
ગજુરાત નવહાર ખાતરે સસં્રાિંુ પ્રરમ મડંદર 
ર્યુ.ં તરે વખતરે ઉતસવમા ં પ્રમખુસ્વામી મહારાજરે 

સરુને્દ્રિગરિા ધિજીભાઈિરે ્યાદ કરતા પૂછ્ંુય, 
હજી સધુી ધિજી કમે દખેા્યો િરી? તરે સમ્યરે 
કોઈિરે તરેિી ભાળ ન્હોતી. ધિજીિુ ં સરિામંુ 
શોધાવી તરેિરે બોલાવવા એક કા્યથાકતાથાિરે મોકલ્યા.

આ પ્રસગં વણથાવીિરે અતંરે લરેખિકતાથાએ પ્રસગંિી 
ગણુગડરમા જણાવતા લખરેલુ ંક,ે એક તરફ ડદલહીિા 
મધંાતાઓ પ્રમખુસ્વામી મહારાજિા દશથાિરે આવી 
રહ્ા હતા તો બીજી તરફ તરેઓ એક સમાન્્ય 

વ્યનતિિરે પણ સામરેરી 
્યાદ કરીિરે બોલાવી 
રહ્ા હતા.

આ સાભંળતા જ 
પ્રમખુસ્વામી મહારાજરે 
સહજ રીતરે સ્પષ્ટતા 
કરી ક,ે આપણરે તો 
સરુને્દ્રિગરિુ ં એિું 
મકાિ લરેવાિુ ં હતુ ં તરેરી 
બોલાવ્યો હતો.

એક નચતંક ે લખ્યુ ં છે 
ક,ે It’s not easy 
to do the right 
thing when no 
one but you 
alon will know. 

- તમારા નસવા્ય કોઈિરે જાણ િ રવાિી હો્ય ત્યારે 
પણ જરે સાચુ ંહો્ય તરે જ કરવુ ંતરે સહલેુ ંિરી.’

અતંર અત્યતં નિમથાળ અિરે નિદદંભ હો્ય ત્યારે 
જ આવો ઘટસ્ફોટ રઈ શક.ે અન્્યરા સામરે ચાલીિરે 
આવરેલી ક્ડેડટિી કમાણી કોઈ તરછોડરે િહીં. સત્ય 
કહવેામા ંઅિરે સ્વીકારવામા ંતરેઓએ ક્યારે્ય િાિપ 
અિભુવી િરી.

મહાભારતિા શાંનતપવથામાં વ્યાસજી સત્યિી 
એક સવવોત્તમ અિરે સવથાશ્રેષ્ઠ વ્યાખ્યા કરતા લખરે 
છે. ‘्यद्भूतहितम-्अत्यनतमेततसत्ययंपरयंमतम।्અ
રાથાત્ - ‘જરે પ્રાણીમાત્િુ ંઅત્યતં નહત કરે તરે પરમ 
સત્ય છે.’

પ.પ.ૂ પ્રમખુસ્વામી મહારાજિા આચાર, 
નવચાર કે ઉચ્ારમાં ક્યારે્ય કોઈિુ્ંય અનહત 
રા્ય એવા અશંમાત્િુ ં અસસ્તતવ કોઈએ િોંધ્યું 
િરી. તરેઓિી પ્રારથાિાિો પ્રધાિ સરૂ પણ હમંરેશા 
અન્્યિા નહતિો જ રહતેો. 

ઈ.સ.૧૯૯૯માં તરેઓ પોતાિી નવદેશ 
ધમથા્યાત્ા દરમ્યાિ ઈઝરા્યરેલિા જરેરુસલરેમ 
પધારેલા. અહીંિા પ્રનસદ્ધ અિરે પનવત્ મિાતા 
સ્રાિ એવા ‘વરેઈનલગં વૉલ’ પાસરે તરેઓ પધા્યાથા. 
આ સ્રાિરે તરેઓએ ભગવાિિા પ્રાસાડદક પષુપો 
ચઢાવી પ્રારથાિા કરી કે, ‘અહીં જરે કોઈ આવરે તરે 
સૌિુ ંભલંુ રા્ય.’

પ્રમખુસ્વામી મહારાજિી પરહીત ભાવિાિરે 
ક્યારે્ય-ક્યાં્ય પણ લૂણો લાગ્યો િરી, પછી 
તરે ગરેરસમજણરી દોરવા્યરેલો નવરોધી હો્ય કે 
અજ્ાિિા આવરેશમાં ઉતરી આવરેલો આતંકવાદી 
કેમ િ હો્ય! તરેઓિા મિમાં કોઈિા નવષરે લરેશ 
પણ દ્રેષ બધંા્યો િરી.

તરેઓિી હમંરેશા એક જીવિભાવિા રહલેી કે, 
‘બીજાિા ભલામાં આપણંુ ભલંુ. બીજાિા નહતમાં 
આપણંુ નહત અિરે બીજાિા ઉતકષથામાં આપણો 
ઉતકષથા.’

આવો, પ.પ.ૂપ્રમખુસ્વામી મહારાજિા 
પગલરે આપણરે પણ તરેઓિા જરેવી શુદ્ધ 
સવુણથામ્યી‘સચ્ાઈ’િરે આપણા જીવિમાં ચડરતારથા 
કરીએ. - સાધ ુશ્રીજીકીર્તનદાસ

ખારકીવ
્યુક્ેિિા મારી્યુપોલ ખાતરે 200 

મૃતદેહો નબસલડંગિા ભોં્યરામાં કાટમાળ 
હટાવતી વખતરે મળી આવ્યા હતા. 
કહેવામાં આવી રહ્ં છે કે, મૃતદેહો સડી 
રહ્ા હતા. તરેમિી દુગદંધ આજુબાજુમાં 
ફેલાઈ રહી હતી. રનશ્યાિા હુમલામાં 
્યુક્ેિમાં અત્યાર સુધીમાં 21,000 
લોકોિા મોત ર્યા છે. ્યુક્ેિ પર 
રનશ્યાિા હુમલા ત્ણ મનહિારી ચાલુ 
છે. રનશ્યિ હુમલાઓએ ્યુક્ેિિા 
ડકવ, મારી્યુપોલ, ખાકકીવ અિરે સુમી 
સનહત તમામ શહેરોિો િાશ ક્યવો છે. 

રનશ્યિ હુમલામાં હજારો લોકો મા્યાથા 
ગ્યા છે. હાલત એ છે કે, ઈમારતોિા 
કાટમાળમાંરી સતત મૃતદેહો મળી રહ્ા 
છે. મારી્યુપોલમાં એક એપાટથામરેન્ટિા 
ભોં્યરામાં ખોદકામ કરતા કામદારોિરે 
200 મૃતદેહો મળ્યા.

મારી્યુપોલિા મરે્યરિા સલાહકાર 
પરેટ્ો એન્ડ્ીશરેન્કોએ જણાવ્યું કે, આ 
મૃતદેહો સડી રહ્ા છે. તરેમિી દુગદંધ 
પડોશમાં રહેતા લોકોિરે પણ આવતી 
હતી. જોકે, તરેઓ ક્યારે મળી આવ્યા 
તરે અંગરે તરેમણરે જણાવ્યું િ હતું. પરંતુ 
મોટી સંખ્યામાં મળેલા મૃતદેહો 

પરરી અંદાજ લગાવી શકા્ય છે કે, 
હુમલો કેટલો ભ્યાિક હશરે. ્યુક્ેિિા 
ડોિબાસમાં પણ જોરદાર લડાઈ ચાલી 
રહી છે. રનશ્યિ સરેિા સતત શહેરિરે 
કબજરે કરવાિો પ્ર્યાસ કરી રહી છે. 
પહેલા રનશ્યિ સરેિાએ રમથાલ પાવરરી 
ઔદ્ોનગક શહેર કબજરે ક્યુદં હતું. હવરે 
રનશ્યાએ સરેનવ્યર ડોિરેતસ્ક સનહત 
અન્્ય શહેરો પર કબજો મરેળવવાિો 
પ્ર્યાસ તરેજ ક્યવો છે. સ્રાનિક 
ગવિથારિા જણાવ્યા અિુસાર, ડોિરેતસ્ક 
ક્ષરેત્માં ડોિબાસમાં રનશ્યિ હુમલામાં 
12 લોકો મા્યાથા ગ્યા છે.

મારી્યુપોલિી અરેક નબસલડંગિા બરેસમેંટમાં 
ખોદકામ વખતરે 200 મૃતદેહો મળી આવ્યાબ્ામ્પટિ ઃ કોન્સ્્યુલરેટ જિરલ 

ઓફ ઈસન્ડ્યા, ટોરોન્ટો દ્ારા શનિવારે 
18 જૂિ, 2022િા રોજ બ્ામપટિમાં 
કોન્સ્્યુલર કેમપિું આ્યોજિ કરા્યું છે. 
જરેમાં પાસપોટથા, નવઝા, ઓસીઆઈ, 
પીસીસી, સરેન્ડર સડટથાડફકેટ, એટેસ્ટેશિ, 
લાઈફ સડટથાડફકેટ વગરેરે સંબંનધત નવનવધ 
ચચાથા કરવામાં આવશરે.

ગુરુદ્ારા િાિાસ્કર, 64, ટીમબરલરેન્ડ 
ડ્ાઈવ, બ્ામ્પટિ, ઓન્ટેડર્યો ખાતરે 
તા. 18 જૂિરે 10રી 1.30 દરનમ્યાિ 
્યોજાિારા કેમપિો હેતુ લાંબા સમ્યરી 
પડતર પ્રશ્ોિરે ઉકેલવાિો છે. તરે સ્રળ 
પર કોન્સ્્યુલર સરેવા પૂરી પાડવામાં આવશરે 

િહીં. જો કે, સરેન્ડર સડટથાડફકેટ અિરે 
પ્રમાણપત્ સરેવાઓ માટેિી અરજીઓ જો 
બધી રીતરે પૂણથા જણા્ય તો સ્વીકારવામાં 
આવશરે. શરણાગનત પ્રમાણપત્ માટેિી 
ફી “BLS ઇન્ટરિરેશિલ સનવથાસીસ 
કેિરેડા”િી તરફેણમાં ડરેનબટ કાડથા/
ડડમાન્ડ ડ્ાફટ દ્ારા ચૂકવવામાં આવશરે. 
પ્રમાણીકરણ સરેવાઓ માટેિી ફી ફતિ 
“કોન્સ્્યુલરેટ જિરલ ઓફ ઈસન્ડ્યા, 
ટોરોન્ટો” િી તરફેણમાં ડડમાન્ડ ડ્ાફટ 
દ્ારા ચૂકવવામાં આવશરે. પ્રમાણીકરણ 
સરેવા માટે અરજદારે સરેવા કરેલા 
દસ્તાવરેજો પરત કરવા માટે સ્વ-સરિામું 
નપ્રપરેઇડ પરનબડી્યું જોડવું આવશ્યક છે. 

બ્ામ્પ્ટન ખારે 18 જૂનના રોજ 
કોન્સ્ુલર કેમ્પ ્ોજવા રૈ્ારરી 

્ટોક્ો
પીએમ િરેન્દ્ર મોદી ટોક્યોમા ં આ્યોનજત 

ક્ાડ સનમટમા ં સામરેલ ર્યા હતા. સબંોધિમાં 
તરેમણરે જાપાિિા પીએમ ફનુમ્યો ડકનશદાિરે શ્રેષ્ઠ 
મરેજબાિી માટ ે શુભકામિાઓ આપી હતી. સારરે 
જ કોરોિા મહામારી દરનમ્યાિ ભારતમા ંસ્વાસ્્થ્ય 
વ્યવસ્રાપિ અિરે દુનિ્યાિા સહ્યોગિરે લઈિરે પણ 
ચચાથા કરી હતી. વડાપ્રધાિરે આ દરનમ્યાિ કહ્ કે 
ટોક્યોમા ં નમત્ો વચ્રે હોવ ુ સૌભાગ્યિી વાત છ.ે 
ક્ાડિી સંભાવિા ખૂબ વ્યાપક રઈ ગઈ છ.ે રોડા 
સમ્યમાં જ ક્ાડરે પોતાિુ અલા્યદ ુસ્રાિ મરેળવ્યુ 
છ.ે ઈન્ડો-પરેનસડફક નવસ્તારમા ં ક્ાડ સારુ કામ 
કરી રહ્ છે. ક્ાડ દેશોિી વચ્રે આતંડરક નવશ્ાસ 
અિરે દ્રઢ સંકલપિા લોકતાનંત્ક તાકાતોિરે િવી ઉજાથા 
આપી રહ્ો છે સારરે જ એક સ્વતતં્, ખલુ્ા અિરે 

સમાવરેશી નહદં-પ્રશાતં ક્ષરેત્િી સ્રાપિાિરે પ્રોતસાનહત 
પણ કરી રહ્ો છ.ે વડાપ્રધાિરે કહ્ ક ેક્ાડ નહદં-
પ્રશાતં ક્ષરેત્ માટ ેએક રચિાતમક એજન્ડાિી સારરે 
આગળ વધી રહ્ો છ,ે જરે વનૈશ્ક ભલાઈિી ડદશામાં 
કામ કરિારી એક તાકાત તરીક ે તરેિી છબીિરે 
મજબતૂ બિાવશરે. નશખર સમંરેલિિા ઉદ્ાટિ 
સત્મા ં આપવામા ં આવરેલા પોતાિા સબંોધિમાં 
મોદીએ કહ્ ક ેક્ાડરે ઘણા ઓછા સમ્યમા ંવનૈશ્ક 
સ્તર ેએક મહતવપણૂથા સ્રાિ પ્રાપ્ત ક્યુથા છ.ે 

વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદરી ્ટોક્ોમાં આ્ોજજર ક્ાડ સજમ્ટમાં સામેલ થ્ા

ટોક્ોમાં મમત્ો ્ચ્દે િો્ું સૌભાગ્યની ્ાત : મોદી
ભારર US સાથે સંરક્ષણ સા્બર ક્ષેત્ે ગાઢ સંબંધો બનાવશે
ટોક્ોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરરકાના પ્રમુખ જો બા્ડન વચ્ે ્ોજા્ેલી મંત્રણા 
દરમમ્ાન ભારતે બહેરરન સ્થિત કમબાઇન્ડ મમમલટરી ફોર્સીર્ ર્ાથિે જોડાવા મનણ્ણ્ લીધો છે. જો 
બા્ડેન ભારત-અમેરરકા ર્ંબંધોને પૃથવી ઉપરના ર્ૌથિી મનકટવતસી ર્ંબંધો કહ્ા હતા. આ ર્ાથિે આ 
નેતાઓએ મહત્વની ર્ંરક્ષણ ભાગીદારીને વધુ ઘમનષ્ટ કરવા તથિા, આ વર્ણ દરમમ્ાન જ અંતરરક્ષ 
ર્ા્બર અને આરટ્ણરફમિ્લ ઇન્ટેમલજન્ર્ ક્ષેત્રે ર્ંબંધો ગાઢ કરવા માટે પ્રમતબદ્ધતા દિા્ણવી હતી.

ચરીન રાઈવાન ્પર હુમલો કરશે રો અમે જવાબ આ્પરીશું : બાઈડન
અમેરરકાના પ્રમુખ જો બાઈડન જાપાનમાં ક્ાડ દેિોની બેઠકમાં ભાગ લેવા પહોંચ્ા હતા. 
જાપાનમાં ્ોજા્ેલી પ્રેર્ કોન્ફરન્ર્માં અમેરરકાના પ્રમુખને ર્વાલ કરા્ો હતો કે જો ચીન 
તાઈવાન ઉપર હુમલો કરિે તો અમેરરકા તાઈવાનનું રક્ષણ કરિે? આ ર્વાલના જવાબમાં 
બાઈડને  કહ્ં હતું: હા. અમેરરકાની તાઈવાન તરફની નીમત વરષોથિી ્પષ્ટ છે. જો ચીન તાઈવાન 
ઉપર હુમલો કરિે તો અમેરરકા-જાપાન મળીને ચીનને જવાબ આપિે. અમેરરકા તાઈવાનને એક 
્વા્ત રાષ્ટ્ર માને છે અને એમાં કોઈ જ ફરક પડિે નહીં. 
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